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Welkom in hét CVO De Vlaamse Ardennen 

Beste cursist 

 

Van harte welkom in hét CVO, hét Centrum voor volwassenenonderwijs De Vlaamse 

Ardennen. 

 

Ik wens je in de eerste plaats veel leerplezier in ons centrum! We engageren ons om 

jou een kwaliteitsvolle cursus of opleiding aan te bieden, in een professionele context 

en in een aangename sfeer. Ons hele team zal alles in het werk stellen om jou hierin 

optimaal te begeleiden. 

 

Goede afspraken van bij het begin maken goede vrienden. Dit centrumreglement 

brengt je alvast op de hoogte van het reilen en zeilen in ons centrum en van de rechten 

en plichten die je als cursist hebt. Wij hopen dat je de gemaakte afspraken zult naleven. 

 

Ik kijk alvast uit naar een goede samenwerking en dank je nu al voor het vertrouwen 

dat je in ons centrum stelt. 

 

Welkom in hét CVO! 

 

Bart Tsiobbel 

Directeur 
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1 Algemene informatie 

1.1 Centrumbestuur 

“Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. 

Met uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het 

Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs.” 

= Uittreksel uit het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs, cf. 

artikel 3 en 4 van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 

14 juli 1998; BS 30 september 1998. 

 

Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een 

bestuursniveau en zijn raad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs, 

hierna genoemd GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!). 

 

Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie 

niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben. 

 

Op het lokale niveau worden de scholen en centra bestuurd door een directeur, 

bijgestaan door een adviserende schoolraad die verplicht wordt samengesteld. 

De schoolraad is samengesteld uit: 

 3 leden verkozen door en uit het personeel: in ons centrum zijn dit Marc De Smet, 

Koen Cousaert en Marguerite Laloyaux; 

 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus: 

Frans Deschoemaeker, Veronique Bauwens; 

 3 leden gekozen door en uit de meerderjarige cursisten: Yves Fouquet, Axel De 

Potter en Adolf T’Jampens. 

Ook de directeur maakt er deel van uit. 

 

De hoofdzetel van ons centrum is te bereiken op: 

Fortstraat 47, 9700 Oudenaarde 

www.hetcvo.be 

info@hetcvo.be  

055 30 94 49 

  

Op het tussenniveau zijn er 27 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij 

worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een 

algemeen directeur en een college van directeurs. 

Ons CVO behoort tot scholengroep 21.  

Meer informatie vind je op http://www.sgr21.be  

 

http://www.hetcvo.be/
mailto:info@hetcvo.be
http://www.sgr21.be/
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Op het centrale niveau zijn de Raad van het GO! en de afgevaardigd bestuurder van 

het GO! bevoegd. 

 

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Huis van het GO! 

Willebroekkaai 36 

1000 BRUSSEL 

Telefoon:  02 790 92 00 

Fax: 02 790 92 01 

E-mail: info@g-o.be 

Website: www.g-o.be 

 

Onze afgevaardigd bestuurder is mevrouw Raymonda Verdyck. 

1.2 Missie en visie 

De opdracht van het volwassenenonderwijs is vastgelegd in het decreet betreffende 

het volwassenenonderwijs van 15.06.2007: “Het volwassenenonderwijs heeft als 

doelstelling enerzijds de cursisten de kennis, vaardigheden en attitudes bij te 

brengen die nodig zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, het maatschappelijk 

functioneren, het verder deelnemen aan onderwijs, het uitoefenen van een beroep 

of het beheersen van een taal en anderzijds de cursisten in staat te stellen erkende 

studiebewijzen te behalen.” 

 

Hét CVO De Vlaamse Ardennen voert deze opdracht uit in de geest van het PPGO!, 

het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en op 

basis van het Algemeen Strategisch Plan van het GO! en onderschrijft de 25 GO! 

Waarden.  

  

De integrale tekst van het PPGO! Vind je op www.g-o.be. 

1.3 Agogisch project 

Ons doel is lerenden optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij 

zich kunnen ontplooien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief 

kritische mensen in een diverse samenleving.  

 

mailto:info@g-o.be
http://www.g-o.be/
http://www.g-o.be/
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Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs 

van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische 

grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens en de Rechten van het Kind.  

 

Het PPGO! beschrijft de grondbeginselen, de waarden en algemene doelstellingen 

van het GO! 

Het vormt de grondslag voor het agogisch handelen. Dat doet het door een 

referentiekader te bieden waarbinnen het handelen vorm krijgt en waaraan het kan 

worden afgetoetst, maar tegelijk en meer verdergaand wil het ook een 

dynamiserende richtingwijzer zijn om het handelen te inspireren.  

  

Het is de basis om binnen het net op een gelijkgestemde manier vorm te geven aan 

een tweevoudige kernopdracht: het begeleiden en ondersteunen van de individuele 

en persoonlijke ontwikkeling van lerenden enerzijds, en het bijdragen aan het 

samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. De individuele en 

maatschappelijke dimensie van het project worden op die manier onlosmakelijk met 

elkaar verbonden als een geïntegreerde uitdaging en opdracht. 

 

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons agogisch 

project. 

 

De instellingen van het GO! zijn democratisch. Daarom willen wij in onze centra een 

proces op gang brengen waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en 

gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de 

beleidsbeslissingen. 

Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te coördineren en door 

inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! 

in het algemeen en van ons centrum in het bijzonder. 

 

Mee beslissen en mee verantwoordelijk zijn, vinden wij in ons centrum belangrijk. Dit 

blijkt duidelijk uit onze organisatie en onze werking die past in het complete 

functioneren van het GO!. 

 

  



centrumreglement van hét CVO De Vlaamse Ardennen 2017-2018 

 

 

A
lg

e
m

e
n
e
 i
n
fo

rm
a
ti
e
 

8 

 

1.4 De 25 GO!-waarden 
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1.5 Visie 

Als onderwijsinstelling van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wil het 

Centrum voor volwassenenonderwijs “De Vlaamse Ardennen” een leeromgeving zijn 

die: 

 

1 zich richt tot alle volwassenen zonder onderscheid van geslacht, afkomst, aard of 

overtuiging; 

2 stimulerend en attractief is voor alle deelnemers; 

3 veiligheid in al haar aspecten voorop stelt; 

4 iedere cursist de mogelijkheid biedt het beste uit zichzelf te halen; 

5 de cursist kans biedt om de huidige of toekomstige loopbaan te versterken, de 

persoonlijke ontwikkeling te verhogen en de maatschappelijke integratie te 

bevorderen; 

6 rekening houdt met de verschillen en de reële leerbehoeften van elke cursist; 

7 attractieve vormen van leren ontwikkelt, waarin de cursist zelf een actieve rol 

speelt en waarin theorie en praktijk zoveel mogelijk zijn geïntegreerd; 

8 sterk gericht is op verwerving van competenties, zowel vakinhoudelijke en 

leercompetenties als sociale en communicatieve competenties; 

9 werk maakt van de begeleiding van de cursisten; 

10 kwaliteit nastreeft in alle activiteiten.  
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1.6 Ons centrum 

1.6.1 Het team 

Ons centrumteam bestaat o.m. uit: 

 de directeur: Bart Tsiobbel 

 de adjunct-directeur/opleidingscoördinator SLO: Koen Cousaert 

 de technisch adviseur/coördinator: Marc De Smet en Helga Delanghe 

 de opleidingscoördinatoren Nathalie De Smet (externe coördinatie 

zorgopleidingen) Patrick Dujardin (ICT), Lien Lelieur (TKO en interne coördinatie 

zorgopleidingen) en Sarah Vanmeirhaeghe (Talen en NT2),  

 de kwaliteitsmedewerkers Joke De Bruyne en Filip De Scheerder 

 de secretariaatsmedewerkers: Veronique Callens, Eveline De Bleeckere, Heidi 

Vandenbogaerde, Jessie Darragas, Stephanie De Waele en Gina De Moerloose 

 de meer dan 90 enthousiaste leerkrachten en lectoren 

1.6.2 Ons opleidingsaanbod 

 Talen 

Frans – Spaans – Engels – Duits – Italiaans - Russisch.  

Oudenaarde - Ronse – Waregem 

 Nederlands voor anderstaligen 

Oudenaarde, Ronse, Waregem 

 Computer 

Oudenaarde, Ronse, Waregem, Kruishoutem 

 Techniek en praktijk 

 AutoCAD: Oudenaarde 

 Metselen/ruwbouw: Ronse 

 CV en sanitair: Ronse 

 Schilderen en behangen: Ronse 

 Elektriciteit: Oudenaarde 

 Fietsenmaker: Ronse 

 Houtbewerking: Oudenaarde 

 Klussen voor dames: Oudenaarde 

 Koetswerkhersteller: Oudenaarde 

 Lasser-monteerder: Ronse 

 Plaatwerker: Oudenaarde 
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 Tegelzetter: Ronse 

 Polyvalent onderhoudsmedewerker gebouwen: Oudenaarde, Ronse 

 Economie 

 Bedrijfsbeheer: Ronse 

 Tweedekansonderwijs 

 Aanvullende algemene vorming: Oudenaarde 

 Secretariaatsmedewerker: Oudenaarde 

 Zorgkundige: Ronse 

 Plaatwerker: Oudenaarde 

 Koetswerkhersteller: Oudenaarde 

 Fietsenmaker: Ronse 

 Lasser-Monteerder: Ronse 

 Koken 

 Basis koken: Oudenaarde 

 Lekker voor alledag: Oudenaarde 

 Gastvrij koken: Oudenaarde 

 Trendy koken: 

o (niet-) Europees koken: Oudenaarde 

o Avontuurlijk koken: Ronse 

 Mode 

Basis naaien – retouches – herenkleding – realisatie rok/pantalon – realisaties 

tailleur/tweestuks – realisaties vrije tijd – maatwerk kinderen – retouches – breien – 

hoeden maken 

Oudenaarde – Waregem 

 Creatief 

 Decoratief in de woning: Oudenaarde 

 Personenzorg 

 Logistiek assistent 

 Verzorgende 

 Zorgkundige 

Ronse 

 Specifieke lerarenopleiding 

Oudenaarde 
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Het opleidingsprogramma 

1 Het Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO De Vlaamse Ardennen organiseert 

in het studiegebied onderwijs een specifieke lerarenopleiding (SLO) die leidt tot 

het diploma van leraar. 

2 De omvang van de SLO bedraagt 60 studiepunten en bestaat uit een theoretisch 

gedeelte en een praktijkcomponent. Het theoretische gedeelte bedraagt 30 

studiepunten, de praktijkcomponent bedraagt eveneens 30 studiepunten. 

3 Het opleidingsprogramma omvat drie modules: de maatschappelijke en 

beroepsgerichte competentie, de psycho-pedagogisch-organisatorische 

competentie en de didactische competentie. 

4 Elke module omvat meerdere opleidingseenheden waaraan een aantal 

studiepunten werden toegekend. 

5 De module maatschappelijke en beroepsgerichte competentie omvat de 

opleidingseenheden onderwijs en maatschappij (3 studiepunten theorie) en leraar 

en verantwoordelijkheden (3 studiepunten theorie). 

6 De module psycho-pedagogisch-organisatorische competentie omvat de 

opleidingseenheden communicatievaardigheid (3 studiepunten theorie), 

taalontwikkelend lesgeven(3 studiepunten theorie), klasmanagement (3 

studiepunten theorie), leerlingenbegeleiding (3 studiepunten theorie) en 

onderwijspsychologie (6 studiepunten theorie). 

7 De module didactische competentie omvat de opleidingseenheden algemene 

didactiek (6 studiepunten theorie), vakdidactische studie (3 studiepunten praktijk), 

vakdidactische oefeningen 1 (6 studiepunten praktijk), vakdidactische oefeningen 

2 (6 studiepunten praktijk), ICT in het onderwijs (3 studiepunten praktijk), 

onderwijs/onderzoeksopdrachten (3 studiepunten praktijk) en vakdidactische 

stage (9 studiepunten praktijk). 

8 Om de opleidingseenheid vakdidactische oefeningen 2 te kunnen volgen moet de 

cursist met goed gevolg geëvalueerd zijn voor de opleidingseenheden algemene 

didactiek én vakdidactische oefeningen 1. 

9 Om de opleidingseenheid vakdidactische stage te kunnen volgen moet de cursist 

met goed gevolg worden geëvalueerd voor de opleidingseenheid vakdidactische 

oefeningen 2. 

De praktijkcomponent 

1 De praktijkcomponent van het opleidingsprogramma omvat het geheel van 

praktijkgerichte onderwijsactiviteiten. 

2 De praktijkcomponent bestaat uit: 

a opleidingspraktijk (praktijkoefeningen) 

b preservicepraktijk (observatiestage VDS en OOP) 

c preservicestage (hoofdstage VDST) 

3 De opleidingspraktijk (praktijkoefeningen) is het geheel van praktijkgerichte 

onderwijsactiviteiten die uitsluitend in/door het CVO DE VLAAMSE ARDENNEN 
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worden georganiseerd. Deze praktijkgerichte onderwijsactiviteiten worden 

georganiseerd in vakdidactische oefeningen 1 (6 studiepunten), vakdidactische 

oefeningen 2 (6 studiepunten) en ICT in het onderwijs (3 studiepunten). 

4 De preservicepraktijk (observatiestage) is het geheel van observatieopdrachten 

die in samenwerking met een stageschool worden uitgevoerd. De 

observatieopdrachten worden gekoppeld aan vakdidactische studie (3 

studiepunten) en onderwijs-/onderzoeksopdrachten (3 studiepunten). 

5 Om tot de preservicepraktijk (observatiestage) te worden toegelaten moet de 

cursist met goed gevolg zijn geëvalueerd voor de opleidingseenheid algemene 

didactiek. 

6 De preservicestage (hoofdstage) is het geheel van luisterlessen, 

onderzoeksopdrachten én oefenlessen die in samenwerking met een stageschool 

worden uitgevoerd. De preservicestage (hoofdstage) komt uitsluitend voor in de 

opleidingseenheid vakdidactische stage (9 studiepunten).  

7 Elk semester organiseert het CVO DE VLAAMSE ARDENNEN (een) 

informatiesessie(s) over de preservicepraktijk (observatiestage) én de 

preservicestage (hoofdstage).  Deze sessies worden aangekondigd op de 

startpagina (ad valvas) van de ELO (Elektronische leeromgeving). 

8 Voor de preservicepraktijk (observatiestage) en voor de preservicestage 

(hoofdstage) moet de cursist een dossier opstellen. De stagehandleiding vermeldt 

welke elementen deze dossiers ten minste moeten omvatten. 

9 Zonder dossier kan de cursist niet voor de respectieve stages worden 

geëvalueerd. 

De LIO-baan 

1 De inservicestage of leraar-in-opleidingbaan (LIO-baan) is het geheel van 

lesopdrachten én onderwijsopdrachten die men vervult als tijdelijk personeelslid 

van een school, centrum of instelling van het secundair onderwijs, het deeltijds 

kunstonderwijs of het volwassenenonderwijs (lio-school) of een centrum voor 

basiseducatie (CBE). 

2 Een kandidaat leerkracht-in-opleiding (LIO) kan tot uiterlijk twee weken na de 

eerste lesdag een LIO-statuut aanvragen. Hij dient hiertoe een dossier in dat ten 

minste volgende elementen omvat: het ingevuld aanvraagformulier, een 

bewijsstuk van lesopdracht aan de school, het centrum of de instelling waar de 

kandidaat aan verbonden is (lio-school), een bewijsstuk van het diploma. De 

stagecoördinator neemt op basis van dit dossier uiterlijk één maand na het 

indienen van de aanvraag een beslissing, die aan de kandidaat wordt 

medegedeeld. 

3 Een LIO-baan kan slechts definitief worden goedgekeurd nadat het CVO DE 

VLAAMSE ARDENNEN, vertegenwoordigd door de stagecoördinator enerzijds, 

en de school, het centrum of de instelling waar de kandidaat aan verbonden is (lio-

school), vertegenwoordigd door de directeur of de mentor anderzijds, een LIO-
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baanovereenkomst hebben afgesloten. Deze overeenkomst omvat minstens de 

voorwaarden vermeld in het decreet betreffende de lerarenopleidingen. 

4 Om als LIO te worden toegelaten, moet de kandidaat ten minste beschikken over 

het diploma van hoger secundair onderwijs. Is dat niet het geval, dan moet de 

kandidaat eerst met goed gevolg het brugprogramma afwerken. 

5 Een volledige LIO-baan telt op jaarbasis (d.w.z. een volledig schooljaar) ten minste 

400 uren-leraar of 10 uren-leraar per week (respectievelijk lesuren, leraarsuren, 

lestijden) of 0,5 VTE in een CBE, in één school, centrum of instelling. In dat geval 

(mits goedkeuring en door alle partijen ondertekende LIO-baanovereenkomst) 

wordt de LIO vrijgesteld van de opleidingseenheden vakdidactische oefeningen 1, 

vakdidactische oefeningen 2, onderwijs-/onderzoeksopdrachten, en 

vakdidactische stage. 

6 De les- en observatieopdrachten verbonden aan de eenheden ICTO en VDS zoals 

hierboven vermeld maken ook deel uit van het LIO-traject. Per semester dient een 

cursist zich in te schrijven voor één van deze eenheden. 

7 Wie geen uren-leraar (respectievelijk lesuren, leraarsuren, lestijden) op jaarbasis 

of semesterbasis, (d.w.z. over een volledig schooljaar of volledig semester) 

presteert, kan niet in aanmerking komen voor een LIO-baan. 

8 Op het einde van ieder semester wordt de LIO gedurende een assessment 

geëvalueerd door het CVO DE VLAAMSE ARDENNEN, vertegenwoordigd door 

de lio-begeleider enerzijds, en de school, het centrum of de instelling waar de 

kandidaat aan verbonden is (lio-school), vertegenwoordigd door de directeur of de 

mentor, anderzijds. Lio-begeleider enerzijds én directeur of mentor anderzijds, 

evalueren de LIO-baan op basis van een gelijke verhouding. De 

eindverantwoordelijkheid berust evenwel bij de lio-begeleider. 

9 De LIO stelt een dossier op. In de lio-handleiding wordt vermeld welke elementen 

dit dossier ten minste moet bevatten. Zonder dossier kan de lio-begeleider het 

assessment niet goedkeuren. 

10 Om tot de LIO-baan te worden toegelaten moet de cursist met goed gevolg zijn 

geëvalueerd voor de opleidingseenheid algemene didactiek. 

11 De overige volgtijdelijkheid zoals bepaald in het opleidingsprogramma geldt niet 

voor de cursist die tot een LIO-baan is toegelaten. 

1.6.3 Vestigingsplaatsen 

 Campussen in Oudenaarde 

 Fortstraat 47 

 Bergstraat 36 

 Ronseweg 1 

 Aalststraat 180 

 Bourgondiëstraat 6 
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 Campussen in Ronse 

 L. Vangrootenbruelstraat 63 

 K. Astridplein 1 

 Ninovestraat 169 

 Campussen in Waregem 

 Westerlaan 69 

 Campus Kruishoutem 

 Olsensesteenweg 2 

 Secretariaat in Campus Oudenaarde 

 Fortstraat 47 - 9700 Oudenaarde 

 tel. 055 30 94 49 

 e-mail info@hetcvo.be 

 openingsuren: 

maandag tot en met donderdag doorlopend van 13u tot 20u 

vrijdag van 13u tot 16u 

 Secretariaat in Campus Waregem 

 Westerlaan 69 - 8790 Waregem 

 tel. 055 30 94 49 of 056 61 45 71 

 e-mail info@hetcvo.be 

 openingsuren via www.hetcvo.be  

 Secretariaat in Campus Ronse 

 L. Vangrootenbruelstraat 63 - 9600 Ronse 

 tel. 055 30 94 49 of 055 23 06 63 

 e-mail info@hetcvo.be 

 openingsuren via www.hetcvo.be  

 

 Secretariaat in Campus Ronse - Zorg 

 Ninovestraat 169 - 9600 Ronse 

 tel. 055 30 94 49 of 0486 52 38 16 

 e-mail info@hetcvo.be 

 openingsuren via www.hetcvo.be 

 

mailto:info@hetcvo.be
mailto:info@hetcvo.be
http://www.hetcvo.be/
mailto:info@hetcvo.be
http://www.hetcvo.be/
mailto:info@hetcvo.be
http://www.hetcvo.be/
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Wijzigingen in uurregeling van de secretariaten zijn mogelijk, deze worden gemeld via 

de website www.hetcvo.be 

1.6.4 Vakantieregeling en lesspreiding 

 Schoolvakanties 

 Herfstvakantie: van maandag 30.10.2017 tot en met zondag 05.11.2017 

 Kerstvakantie: van maandag 25.12.2017 tot en met zondag 07.01.2018  

 Krokusvakantie: van maandag 12.02.2018 tot en met zondag 18.02.2018 

 Paasvakantie: van maandag 02.04.2018 tot en met zondag 15.04.2018 

 Officiële en reglementaire feestdagen 

 Wapenstilstand: zaterdag 11.11.2017 

 Feest van de arbeid: dinsdag 01.05.2018 

 Hemelvaart: van donderdag 10.05.2018 tot en met vrijdag 11.05.2018 

 Pinkstermaandag: maandag 21.05.2018 

 

 Facultatieve vrije dag 

 Maandag 30 april 2018 

 

Op de officiële en reglementaire feestdagen en op de facultatieve vrije dag is er geen 

les. Deze lessen worden niet ingehaald. 

 

1.7 Participatie 

We hechten veel belang aan de participatie van iedereen die bij ons centrum betrokken 

is. Daarom bestaan er verschillende participatieorganen: 

 de opleidings- en vakgroepen, waarin alle leerkrachten vertegenwoordigd zijn; 

 de thematische werkgroepen, waarin een delegatie van de personeelsleden 

vertegenwoordigd is; 

 de kwaliteitsraad, waarin een delegatie van de personeelsleden vertegenwoordigd 

is; 

 de schoolraad, waarin personeelsleden, cursisten en vertegenwoordigers uit de 

socio-economische milieus vertegenwoordigd zijn. De schoolraad wordt verplicht 

samengesteld. Het mandaat van de leden duurt twee jaar. 

 specifieke focusgroepen, waarin een delegatie van cursisten vertegenwoordigd is. 

 

Verder werkt ons centrum samen met partners zoals de Pedagogische 

Begeleidingsdienst, het Agentschap Integratie en Inburgering, VDAB, … 

http://www.hetcvo.be/
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1.8 Toelatingsvoorwaarden 

Je bent pas geldig ingeschreven als je voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en je hebt de eventuele noodzakelijke 

attesten en diploma’s afgegeven; 

 je hebt het inschrijvingsgeld betaald of je hebt de juiste documenten voor een 

(gedeeltelijke) vrijstelling ingediend; 

 je hebt je akkoord verklaard met ons centrumreglement; 

 je hebt je akkoord verklaard met het agogisch project van ons centrum; 

 in het geval je voldaan hebt aan de deeltijdse leerplicht: je levert het bewijs te 

beschikken over de Belgische nationaliteit, of je voldoet aan de bepalingen van 

het wettig verblijf. 

 

Hieronder vind je meer info over de toelatingsvoorwaarden als 

inschrijvingsvoorwaarde. De voorwaarden verschillen naargelang het type opleiding. 

1.8.1 Secundair volwassenenonderwijs 

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, 

moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik 

van je inschrijving 16 jaar bent of 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds 

secundair onderwijs hebt gevolgd. 

1.8.2 Opleidingsspecifieke toelatingsvoorwaarden 

 Leerjaren, losstaande modules en vervolgmodules: wat? 

Terwijl een klassieke afdeling in opeenvolgende leerjaren is verdeeld, is een modulaire 

afdeling uit aparte modules of blokjes opgebouwd. Zo kan je zelf je studiepakket 

samenstellen en de duur van je opleiding bepalen. Elke module geeft recht op een 

attest of een deelcertificaat. 

 

Er bestaat een onderscheid tussen losstaande modules en vervolgmodules. 

Losstaande modules/jaren 

Voor de losstaande modules gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden, met 

andere woorden iedereen kan zonder voorkennis de cursus volgen. 

Vervolgmodules/jaren 

Hier gaat het over cursussen waarbij je over enige voorkennis moet beschikken om tot 

de cursus toegelaten te kunnen worden. 
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Je kan onmiddellijk instappen in een vervolgmodule/jaar als: 

 je het deelcertificaat of attest van de verplichte voorafgaande module/jaar kan 

voorleggen (ook van een ander centrum); 

 je beschikt over een welbepaalde titel van beroepsbekwaamheid; 

 de directeur oordeelt dat je op basis van een ander diploma, certificaat of 

getuigschrift over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om in de 

module te starten. Met andere woorden, je kan dan een vrijstelling aanvragen; 

 je slaagt in een specifieke vrijstellingsproef waaruit blijkt dat je nodige ervaring 

hebt verworven om de module te volgen. 

 

Bilateraal samenwerkingsakkoord tussen het Ministerie van Landsverdediging 

en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. 

Militairen die binnen Defensie bepaalde opleidingen hebben gevolgd, krijgen via dit 

samenwerkingsakkoord automatisch vrijstellingen voor een aantal modules. Een 

overzicht van de opleidingen vind je op: 

http://ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=4154. . 

 Studiegebied Algemene Vorming 

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het studiegebied Algemene vorming 

moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik 

van je inschrijving 18 jaar bent. Indien de inschrijving plaatsvindt tussen 1 september 

en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde 

kalenderjaar. 

 

Als je de opleiding Aanvullende Algemene Vorming wenst te volgen, wordt je 

leertraject in samenspraak vastgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw 

startcompetenties en jouw eindperspectief. 

 

 Studiegebied Nederlands Tweede taal 

De organisatie en coördinatie van de intake, testing en doorverwijzing van cursisten 

die voor inschrijving niet beschikken over een studiebewijs NT2 gebeurt door het 

Agentschap Integratie en Inburgering. 

Als je een opleiding NT2 wenst te volgen, wordt je leertraject in samenspraak 

vastgelegd (voor of bij de aanvang van de opleiding). Hierbij wordt rekening gehouden 

met jouw startcompetenties en jouw eindperspectief en, in voorkomend geval, met de 

vragen van de doorverwijzende instantie. 

 

Er zijn afzonderlijke modules voor de schriftelijke en de mondelinge competenties. Wie 

dit wenst kan nog steeds een geïntegreerd aanbod volgen, maar er wordt ook rekening 

gehouden met de verschillende snelheden bij het aanleren van beide competenties. 

http://ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=4154
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Je kan als cursist tot de volgende richtgraad worden toegelaten voor de schriftelijke of 

mondelinge component, als je de competenties van die component in de 

onderliggende richtgraad hebt behaald.  

 

Tot de opleidingen Nederlands tweede taal van het studiegebied NT2 kunnen ook 12- 

tot 16-jarige leerlingen uit het voltijds secundair onderwijs toegelaten worden. Als je tot 

deze groep behoort gelden de volgende specifieke toelatingsvoorwaarden: 

 je neemt op vrijwillige basis deel; 

 je volgt de opleiding buiten de lesuren van de school voor secundair onderwijs; 

 de school voor secundair onderwijs levert aan jou een attest af waarin ten minste 

volgende elementen zijn opgenomen: 

o een omschrijving van je taalachterstand in functie van de opleiding die de 

leerling in het secundair onderwijs volgt; 

o de contactgegevens van de persoon die door de school voor secundair 

onderwijs wordt aangeduid voor de opvolging van de modules of de opleiding 

waarvoor je binnen het centrum bent ingeschreven. 

Dit attest wordt bij inschrijving toegevoegd aan je cursistendossier. 

 

Indien nodig contacteren wij vanuit het centrum de contactpersoon van de school voor 

secundair onderwijs, bijvoorbeeld bij vroegtijdige stopzetting of bij stagnerende 

leervorderingen. 

 Opleiding Bedrijfsbeheer binnen het studiegebied Handel 

Om toegelaten te worden tot de opleidingen bedrijfsbeheer, bedrijfsbeheer TSO3 en 

bedrijfsbeheer, distributieattest, vestigingswet TSO3 van het studiegebied Handel 

moet je aan één van de volgende voorwaarden voldaan hebben: 

 voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht; 

 ingeschreven zijn als leerling in de derde graad van het secundair onderwijs. 

 De taalopleidingen 

Om toegelaten te worden tot de aanvangsmodule van een opleiding vanaf richtgraad 

2 van de talen, moet je kunnen aantonen dat je de basiscompetenties van de 

module/opleiding van het vorige niveau hebt behaald. Je kan onmiddellijk instappen 

als je het certificaat - ook van een ander centrum - kan voorleggen. 

 

Als je je inschrijft in richtgraad 4 van de talen Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, 

Portugees, Spaans en Zweeds, dan is deze toelatingsvoorwaarde niet van toepassing. 

 

Voor de opleidingen van het studiegebied NT2 gelden de volgende specifieke 

toelatingsvoorwaarden: 
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1. om toegelaten te worden tot de aanvangsmodule met schriftelijke 
basiscompetenties moet je  kunnen aantonen dat je de schriftelijke 
basiscompetenties hebt behaald op het niveau van de voorgaande richtgraad; 

2. om toegelaten te worden tot de aanvangsmodule met mondelinge 
basiscompetenties moet je kunnen aantonen dat je de mondelinge 
basiscompetenties hebt behaald op het niveau van de voorgaande richtgraad. 

 

1.8.3 Specifieke lerarenopleiding 

 

Om toegelaten te worden tot de specifieke lerarenopleiding moet je beschikken over 

een van volgende studiebewijzen: 

 een diploma van het secundair onderwijs; 

 een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger 

beroepsonderwijs; 

 een diploma van het hoger onderwijs van het korte of lange type met volledig 

leerplan, van bachelor of van master; 

 een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een 

internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de 

voorgaande diploma's.  

Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het centrumbestuur personen die in 

een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald 

dat toelating geeft tot het hoger professioneel onderwijs dan wel het academisch 

onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor de specifieke lerarenopleiding. 

 

Binnen de specifieke lerarenopleiding gelden er – in afwijking van de algemeen 

geldende toelatingsvoorwaarden – een aantal specifieke toelatingsvoorwaarden. 

 

Je vindt de specifieke toelatingsvoorwaarden terug in deel 2 van het centrumreglement 

‘Decretaal verplichte informatie en regelgeving’. In deel 2 vind je ook meer info over 

de toelatingsproef. 

 

Voor meer informatie met betrekking tot de gelijkwaardigheid van buitenlandse 

studiebewijzen kan je terecht bij NARIC Vlaanderen. 

NARIC Vlaanderen, Ministerie Onderwijs & Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs, 

Volwassenenonderwijs en Studietoelagen 

Hendrik Consciencegebouw, Toren C, 2e verdieping 

Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel 

Telefoon: +32 2 553 1700  

Website: http://naricvlaanderen.be  

E-mail: naric@vlaanderen.be  

mailto:naric@vlaanderen.be
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1.9 Inschrijven/uitschrijven 

1.9.1 Inschrijven 

Je kan je inschrijven door je persoonlijk aan te bieden op het secretariaat. Indien je 

jonger bent dan 18 jaar, moet je vergezeld zijn door één van je ouders.  

Cursisten worden ingeschreven in de volgorde dat ze zich bij ons CVO in orde stellen 

met de inschrijvingsvoorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden zijn: 

 voldoen aan de toelatingsvoorwaarden; 

 het inschrijvingsgeld betaald hebben of hiervan rechtmatig vrijgesteld zijn; 

 zich akkoord verklaard hebben met het centrumreglement; 

 zich akkoord verklaard hebben met het pedagogisch project van het centrum. 

 in het geval je voldaan hebt aan de deeltijdse leerplicht: het bewijs leveren te 

beschikken over de Belgische nationaliteit, of voldoen aan de bepalingen van het 

wettig verblijf. 

 

Er kan ingeschreven worden door langs te komen op een van onze secretariaten. 

Wat breng je mee bij de inschrijving? 

 een geldig identiteitsbewijs; 

 een bewijs van wettig verblijf indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt; 

 de getuigschriften en attesten die vroeger werden behaald; 

 kwitanties van betalingen van inschrijvingsgeld of andere bewijsstukken ter 

staving van de vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld; 

 eventueel: vrijstellingsdossier; 

 eventueel: een aanvraag voor educatief verlof. 

 

Op basis van deze informatie kunnen wij het administratieve dossier volledig in orde 

brengen. Op die manier zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct 

ingevulde diploma’s, certificaten, deelcertificaten, getuigschriften of attesten kunnen 

afleveren. 

 

Voor bepaalde cursussen of opleidingen kan je ook online voorinschrijven. Een 

voorinschrijving wordt beschouwd als een optie op een inschrijving: Het is dus 

belangrijk om na de voorinschrijving ook onmiddellijk de betaling te regelen. Alleen dan 

ben je zeker van jouw plaats: De voorinschrijving wordt pas een definitieve inschrijving 

na het succesvol doorlopen van volgende procedure: 

 Na online registratie van jouw persoonlijke gegevens en de voorinschrijving van 

de cursus van jouw keuze ontvang je een bevestiging van de voorinschrijving 

via e-mail inclusief een betalingsuitnodiging; 
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 Van zodra hét CVO jouw betaling heeft geregistreerd ontvang je een 

bevestigingse-mail. Op dat moment ben je definitief ingeschreven en ben je 

zeker van jouw plaats in de cursus; 

 Nadien zal je nog het definitieve inschrijvingsformulier moeten ondertekenen. 

 

Indien de capaciteit van het cursusaanbod ontoereikend is om alle cursisten te kunnen 

inschrijven, dan kan het centrum wachtlijsten aanleggen. Het centrum respecteert 

hierbij de volgorde van inschrijving. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor 

inschrijvingen in de opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal. In deze 

opleidingen hebben volgende doelgroepen voorrang bij inschrijving indien zich een 

capaciteitstekort voordoet:  

 cursisten die een inburgeringscontract ondertekend hebben met het Agentschap 

Integratie en Inburgering; 

 cursisten die gevat zijn door het inwerkingsbeleid, zoals geregeld in het decreet 

van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid; 

 cursisten die de bereidheid om Nederlands te leren moeten aantonen zoals 

bedoeld in het decreet van 15 juli 2007 houdende de Vlaamse Wooncode. 

 

Bij onvoldoende inschrijvingen kan de directeur beslissen een cursus niet te laten 

doorgaan. 

Je kan inschrijven tot de dag dat 1/3 van de cursus gegeven is. Tot dan kan je ook 

jouw inschrijving wijzigen, op voorwaarde dat er nog plaats is in de nieuwe groep. 

Annulering van de inschrijving is mogelijk tot vóór de start van de cursus. 

 

Een inschrijving is persoonlijk en kan dus nooit doorgegeven worden aan derden.  

 

De betaling gebeurt via Bancontact/Maestro of met opleidingscheques. Bij inschrijving 

ontvang je een inschrijvingsbewijs. Breng tijdens de eerste les steeds je 

inschrijvingsbewijs mee. De leerkracht zal er naar vragen om je toe te laten tot de les.  

 

Opleidingscheques voor werknemers 

 

Je hebt recht op opleidingscheques als je aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 je bent een werknemer of interimkracht 

 je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest, of je bent een Europese 

werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt. 

 je bent laaggeschoold of middengeschoold. 

o laaggeschoold betekent dat je geen diploma secundair onderwijs hebt of een 

getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair 

onderwijs. 
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o middengeschoold betekent dat je hoogstens een diploma secundair onderwijs 

hebt 

 Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je de opleiding zelf 

 betaalt en dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens je opleidingsverlof. 

 Je volgt een opleiding die erkend is in het kader van educatief verlof: 

https://www.vdab.be/opleidingscheques/lijstopleidingen.shtml  

 

Er is één situatie waarin je als hooggeschoolde toch gebruik kunt maken van 

opleidingscheques. Namelijk als je loopbaanbegeleiding volgt en je opleiding deel 

uitmaakt van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) dat je samen met je 

loopbaanbegeleider opgesteld hebt. Hiervoor bezorg je een attest dat ingevuld is door 

je loopbaanbegeleider aan het schoolsecretariaat. 

 

Opleidingscheques voor werkgevers (KMO-portefeuille) 

 

De KMO-portefeuille is een steunmaatregel waar KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen 

en zelfstandigen in bijberoep gebruik kunnen van maken voor een opleiding. 

Elke opleiding die door erkende dienstverleners gegeven wordt, komt in aanmerking 

voor terugbetaling via de KMO-portefeuille. 

Alle informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be of bel naar de Vlaamse infolijn op 

het gratis nummer 1700. 

 

1.9.2 Uitschrijven 

Wie een cursus wenst stop te zetten, waarschuwt zo snel mogelijk het secretariaat. 

 

Terugbetaling van het inschrijvingsgeld en het cursusmateriaal is enkel mogelijk 

indien: 

1 jouw inschrijving geweigerd wordt omdat de cursus reeds volzet is; 

2 de cursus afgelast wordt wegens gebrek aan inschrijvingen; 

3 je de inschrijving schriftelijk annuleert vóór de start van de cursus; 

4 je binnen de twee maanden na de start van de cursus opleidingscheques of een 

geldig vrijstellingsattest indient. In het eerste geval gebeurt de terugbetaling nadat 

de cheques door de uitgever aan het centrum zijn betaald. 

5 je een vrijstelling hebt verworven voor een cursus waarvoor je reeds het 

inschrijvingsgeld had betaald. 

 

Opgepast: teruggave van inschrijvingsgelden die betaald werden met 

opleidingscheques is niet mogelijk. 

Indien je jouw inschrijving wenst te wijzigen wordt een afrekening gemaakt en pas je 

het eventuele verschil bij of stort het centrum het verschil terug. 

https://www.vdab.be/opleidingscheques/lijstopleidingen.shtml
http://www.kmo-portefeuille.be/
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1.9.3 Weigering tot inschrijven 

Het centrum kan weigeren om een cursist die definitief uitgesloten werd, het volgende 

en het daaropvolgende schooljaar in te schrijven in het centrum. 

1.10 Premie bij een eerste diploma secundair onderwijs 

Als je als cursist een eerste keer het diploma secundair onderwijs via het 

volwassenenonderwijs behaalt, wordt je een premie toegekend die gelijk is aan het 

inschrijvingsgeld dat je voor een opleiding hebt betaald. Concreet betreft dit de 

terugbetaling van het inschrijvingsgeld van de diplomagerichte opleiding of de HBO5-

opleiding die in je in combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming hebt 

gevolgd om een diploma secundair onderwijs te behalen.  

Voor het bepalen van deze premie wordt het inschrijvingsgeld in rekening gebracht dat 

je betaald hebt, m.a.w. de volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld 

waarvan je hebt genoten, wordt in rekening gebracht. 

 

Om een premie te verkrijgen, moet je een aanvraagdossier indienen bij de afdeling 

Volwassenenonderwijs, 7 A 17, Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel.  

 

Dit aanvraagdossier bestaat uit: 

 een ingevuld aanvraagformulier; 

(zie http://ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=3833); 

 een kopie van het behaalde diploma; 

 de originele bewijsstukken van het inschrijvingsgeld dat je voor de opleiding in 

kwestie hebt betaald, uitgereikt door het centrum of de centra waar je de opleiding 

geheel of gedeeltelijk hebt gevolgd. Op de betalingsbewijzen moet het aantal 

lestijden van de gevolgde opleidingsonderdelen vermeld worden. 

In sommige studiegebieden zijn er modules die niet alleen deel uitmaken van een 

diplomagerichte opleiding, maar ook van andere opleidingen binnen datzelfde 

studiegebied. Dit zijn de zogenaamde gemeenschappelijke modules. In het geval je 

zo’n gemeenschappelijke module hebt gevolgd in een andere opleiding, maar later de 

stap zet naar een diplomagerichte opleiding, dan kan je bij het aanvragen van de 

premie ook het originele bewijsstuk van het inschrijvingsgeld voor de 

gemeenschappelijke module, in rekening brengen. 

 

Hou er rekening mee dat je uiterlijk één jaar na het uitreiken van het diploma een 

premie moet aanvragen. Hierbij wordt rekening gehouden met de datum vermeld op 

het diploma. 

 

De afdeling Volwassenenonderwijs informeert je na uiterlijk 45 kalenderdagen of het 

aanvraagdossier voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een premie. 

http://ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=3833
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Indien dit het geval is, informeert de afdeling Volwassenenonderwijs je ook over de 

betalingstermijn waarbinnen de premie zal worden uitbetaald. 

 

1.11 Premie CEVORA 

Ben je als cursist werkzaam als bediende in een APCB-bedrijf van het Aanvullend 

Paritair Comité voor Bedienden? 

Volg je op eigen kosten een beroepsopleiding buiten de werkuren? 

 

Dan kun je bij CEVORA, het vormingscentrum van het APCB, een tussenkomst vragen 

in de inschrijvingskosten voor cursussen die je op eigen initiatief volgt. 

CEVORA kan je inschrijvingskosten geheel of gedeeltelijk terugbetalen via individuele 

vormingspremies. Premies tot maximaal € 375 per schooljaar zijn mogelijk. 

Op deze manier ondersteunt de sector bedienden die wensen bij te blijven. 

 

Wil je weten of je in aanmerking komt? 

Of hoe je die premie moet aanvragen? 

Surf naar de website van CEVORA voor meer gedetailleerde informatie:  

http://www.cevora.be/opleidingspremies 

 

1.12 Premies in de bouw 

Constructiv (voorheen: het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid) is een 

dienstverlenende organisatie voor de bouwsector en stelt onder een aantal 

voorwaarden premies ter beschikking. 

 

Volg je een zaterdagopleiding? Dan kun je een premie ontvangen van € 50 per 

zaterdag. 

Volg je een avondopleiding? Dan kun je een premie ontvangen van € 6,25 per uur 

(maximaal € 250 per jaar).  

Volg je een winteropleiding (in de periode van 1 december tot 31 maart)? Dan kun je 

bovenop de werkloosheidsuitkering sectorale voordelen en een premie van € 40 per 

dag ontvangen.  

 

Meer informatie vind je op: http://www.constructiv.be/nl.aspx?language=nl. 

CONSTRUCTIV 

Koningsstraat 132 bus 1 

1000 Brussel 

Telefoon: 02  209 65 65 

 

http://www.cevora.be/opleidingspremies
http://www.constructiv.be/nl.aspx?language=nl
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1.13 Educatief verlof 

Wanneer je een opleiding in een Centrum voor Volwassenenonderwijs volgt, heb je 

soms de mogelijkheid om extra verlof zonder loonverlies te krijgen. Je kan deze 

aanvullende vakantiedagen gebruiken om bijvoorbeeld de lessen te volgen of om thuis 

te studeren. Je werkgever ondervindt hiervan geen enkel financieel nadeel want deze 

dagen worden door de overheid aan hem terugbetaald. 

 

Het aantal uren verlof waar je recht op hebt, verschilt en is afhankelijk van het feit of 

de opleidingsuren al dan niet samenvallen met je werkuren. Ook het feit of de opleiding 

voorbereidt op een knelpuntberoep of leidt tot een eerste diploma secundair onderwijs 

maakt een verschil.  

 

Bij een laattijdige inschrijving wordt het aantal verlofuren verminderd met het aantal 

lesuren dat al voorbij is. 

 

Alle info over het aantal uren verlof waar je recht op hebt, vind je hier: 

http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof. 

 

Als je documenten voor educatief verlof wenst, meld je dit op het ogenblik van de 

inschrijving. 

 

Welke opleidingen geven recht op betaald educatief verlof? 

 

 De opleiding moet minimaal 32 lestijden bedragen; 

 De lestijden die in afstandsonderwijs en stage worden verricht, komen niet in 

aanmerking voor betaald educatief verlof. Deze lestijden tellen niet mee voor het 

minimale aantal van 32 lestijden. 

 

Alle opleidingen binnen ons centrum geven recht op educatief verlof met uitzondering 

van de opleidingen of modules “Mode”, ”Decoratief in de woning”, “Schilderen en 

behangen” en “Koken”. 

 

Wanneer kan je dit verlof opnemen? 

 

Deze extra dagen verlof moet je altijd in overleg met de werkgever plannen. Hij mag 

je verlof op een bepaald moment weigeren, als de werkplanning op jouw afdeling 

hierdoor in het gedrang zou komen. 

Je moet het educatief verlof opnemen tussen het begin van de cursus en het einde 

van de examenperiode, met uitzondering van alle schoolvakanties en vakantiedagen. 
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M.a.w. je kunt geen dagen BEV nemen in bv. de kerst- of krokusvakantie, of na het 

officiële einde van je cursus. 

Mocht je niet voor het examen slagen en je krijgt kans op een herexamen, dan kan je 

BEV verlengd worden tot het einde van deze periode, op voorwaarde dat je ook echt 

aan de examens deelneemt. In dit geval moet je aan je werkgever zeker een attest 

bezorgen waarin we de data van de tweede examentijd vermelden. 

 

Cursus stopzetten? 

 

Als je een cursus stopzet, meld je dit onmiddellijk aan het secretariaat. Je krijgt een 

attest van de reeds gevolgde uren. Als je dit niet meldt ben je ongewettigd afwezig 

voor de rest van de cursus en word je gedurende 6 maanden geschorst voor het 

opnemen van educatief verlof. 

1.13.1 Belangrijk! 

 Informeer vooraf of je werkgever bereid is educatief verlof te verlenen m.a.w. 

hiertoe toestemming geeft. 

De nodige documenten worden op het moment van de inschrijving aangemaakt 

als je deze aanvraagt. Het bewijs van inschrijving (1e document) moet bij de 

werkgever ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de cursus. 

 

 Registratie van aanwezigheid 

De leraren registreren de aanwezigheden. 

 

 Afwezigheid wettigen 

Voor educatief verlof moet elke afwezigheid gewettigd worden. 

Dit kan enkel omwille van: 

o ziekte van jezelf of een familielid dat onder hetzelfde dak woont, met een 

medisch attest; DIXIT-attesten worden niet aanvaard als verklaring voor een 

verantwoorde of gewettigde afwezigheid; 

o arbeidsprestaties tijdens de opleidingsuren bewezen door een verklaring van 

de werkgever; 

o een afwezigheid door familiale omstandigheden: het overlijden van een 

familielid, de geboorte van je kind (via een officieel attest); 

o staking van het openbaar vervoer; 

o uitzonderlijke weersomstandigheden; 

o staking of ziekte leerkracht; 

o sluiting onderwijsinstelling. 
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Wettigingattesten worden zo spoedig mogelijk afgegeven aan de leerkracht. Indien 

je les volgt bij meerdere leerkrachten, zal je iedere leerkracht de nodige 

wettigingattesten bezorgen (kopieën zijn toegelaten). 

Indien je meer dan 10% van het aantal lestijden ongewettigd afwezig was, word je 

gedurende 6 maanden geschorst voor het opnemen van educatief verlof, en kan je 

werkgever het ten onrechte uitbetaalde loon van jou terugvorderen. 

 

 Attest van nauwgezette aanwezigheid 

Dit attest wordt door het secretariaat opgesteld na ontvangst van de aftekenlijsten 

aan het einde van een cursus of een trimester. Het attest van nauwgezette 

aanwezigheid moet zo snel mogelijk aan de werkgever worden bezorgd. 

1.13.2 Meer info 

Departement Werk en Sociale Economie 

Betaald Educatief verlof 

Koning Albert II laan 35 bus 20 

1030 Brussel 

Telefoon: 1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur) 

E-mail:educatief.verlof@vlaanderen.be 

 

  

mailto:educatief.verlof@vlaanderen.be
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1.14 Documenten voor kinderbijslag en stempelcontrole 

Alle documenten die door het centrum moeten opgesteld of ingevuld worden zoals 

kinderbijslag, studietoelage, vrijstelling van stempelcontrole, attest van inschrijving 

en/of regelmatige aanwezigheid worden aan het secretariaat afgegeven. 

 

Indien mogelijk worden ze onmiddellijk ingevuld door de administratief medewerker. In 

andere gevallen kunnen de documenten op een later tijdstip afgehaald worden. 

1.14.1 Kinderbijslag 

Indien je jonger bent dan 25 jaar en ten laste bent van één van de ouders, kunnen je 

ouders onder bepaalde voorwaarden nog genieten van kinderbijslag. 

Hiervoor moet het formulier P7 

(http://vlaanderen.famifed.be/sites/default/files/forms/P7%20Bpost%20-%20N%20-

%20062016.pdf) ingevuld worden, dat normaal gezien aan je ouders wordt 

toegestuurd tijdens de maand september of oktober (wanneer ze het schooljaar 

voordien ook kinderbijslag kregen en je je ondertussen niet inschreef als 

werkzoekende of in dienst trad bij een werkgever) of dat aangevraagd moet worden 

aan een kinderbijslagfonds (wanneer het niet automatisch werd toegestuurd of 

wanneer het schooljaar voordien geen kinderbijslag was toegekend). 

 

Om recht te hebben op kinderbijslag moet je ingeschreven zijn voor gemiddeld 

minstens 17 lesuren per week en regelmatig aanwezig zijn. Hierin kunnen ook 

maximaal 4 lesuren per week zelfstudie in het Open Leercentrum vervat zijn. 

 

Voor de specifieke lerarenopleiding geldt: 

 als je ten laatste op 30 november ingeschreven bent voor minstens 27 

studiepunten, krijg je het hele academiejaar kinderbijslag;  

 als je ten laatste op 30 november ingeschreven bent, maar voor minder dan 27 

studiepunten, stopt de kinderbijslag vanaf het begin van het academiejaar. Schrijf 

je daarna in voor bijkomende studiepunten en is je jaartotaal minstens 27, dan 

krijg je opnieuw kinderbijslag met terugwerkende kracht tot het begin van het 

academiejaar;  

 als je aantal studiepunten in de loop van het academiejaar verandert tot minder 

dan 27, dan stopt de kinderbijslag;  

 als je je na 30 november inschrijft voor minstens 27 studiepunten, heb je recht op 

kinderbijslag vanaf de maand die volgt op de inschrijving. 
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Alle vragen hieromtrent kunnen gesteld worden aan het kinderbijslagfonds waarbij de 

ouders aangesloten zijn of aan: 

FAMIFED 

Trierstraat 9 

1000 Brussel 

Telefoon: 02 237 21 11 

Website: http://www.famifed.be 

1.14.2 Vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt 

 

De bevoegdheid om vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt te verlenen 

voor een studie, opleiding of stage werd op 1 januari 2017 overgedragen van de RVA 

naar de VDAB. Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, die een vrijstelling van 

beschikbaarheid wensen, moeten nu dus een aanvraag indienen bij de VDAB. 

 

Informeer je grondig over de mogelijkheden om een studie, stage of opleiding te volgen 

als werkzoekende. Dit kan via de website: https://www.vdab.be/vrijstellingen/erkend of 

via de VDAB-servicelijn (0800/30 700). 

 

Een werkzoekende die een vrijstelling van beschikbaarheid wenst aan te vragen voegt 

bij zijn aanvraag een document toe dat door het centrum moet worden ingevuld. Blanco 

attesten kun je downloaden van de website van de VDAB (via 

https://www.vdab.be/vrijstellingen/attest). Maak voor het invullen ervan een afspraak 

op het secretariaat. 

 

VDAB verbiedt geen enkele werkzoekende om zich zonder vrijstelling in te schrijven 

voor een opleiding of stage, zolang dit zijn beschikbaarheid op de arbeidsmarkt niet in 

het gedrang brengt. Maar opgelet, sommige studies kun je niet volgen zonder 

vrijstelling met behoud van uitkering, informeer je hierover bij de RVA 

(http://www.rva.be/nl) of jouw uitbetalingsinstelling. 

 

Voor opleidingen met een VDAB-opleidingsovereenkomst moet men geen aparte 

vrijstellingsaanvraag indienen. Als aan alle voorwaarden voldaan is wordt die 

automatisch toegekend bij de start van de opleiding. In de VDAB-opleidingengids 

(htps://www.vdab.be/opleidingen) zijn deze opleidingen te herkennen aan het VDAB-

logo dat erbij staat. 

1.14.3 Studietoelage 

Voor het volwassenenonderwijs wordt in geen enkel geval een studietoelage 

toegekend. Aanvragen worden dus niet ingevuld, aangezien zij steeds tot een negatief 

resultaat leiden. 

https://www.vdab.be/vrijstellingen/erkend
https://www.vdab.be/vrijstellingen/attest
http://www.rva.be/nl
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1.15 Studiebewijzen 

Een regelmatige cursist heeft recht op het behalen van het betreffende studiebewijs. 

De opleidingen binnen ons centrum volgen een goedgekeurd leerplan en 

structuurschema. Zij leiden tot een studiebewijs dat erkend wordt door de Vlaamse 

Gemeenschap. 

Attesten en deelcertificaten worden kort na het afsluiten van de module opgemaakt en 

kunnen op het cursistensecretariaat of tijdens de jaarlijkse proclamatie afgehaald 

worden. 

Wanneer alle modules van een opleiding werden doorlopen en behaald, wordt een 

diploma of een certificaat van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt. 

Alle studiebewijzen van de Vlaamse Gemeenschap zijn voorzien van de officiële 

droogstempel van het centrum en de handtekening van de directeur van het centrum 

(of zijn/haar gemandateerde). Als cursist moet je zelf deze studiebewijzen ook 

handtekenen. 

1.16 Vrijstellingen 

De directeur kan op basis van een vrijstellingsproef of van studiebewijzen van 

gevolgde opleidingen of van ervaring (EVK/EVC) vrijstelling verlenen van evaluaties. 

De vrijstelling kan zowel betrekking hebben op het volgen van lessen als op de 

evaluatie of een gedeelte van de evaluatie. Het betekent mogelijks een 

studieverkorting. 

1.16.1 Vrijstellingen algemeen 

De directeur van het centrum kan vrijstelling van opleidingsonderdelen verlenen. Deze 

vrijstellingen betreffen zowel de lessen als de bijhorende evaluatieactiviteiten en 

kunnen leiden tot studieduurverkorting. De directeur kan bepaalde 

opleidingsonderdelen uitsluiten van de mogelijkheid tot vrijstelling. 

 

Militairen die binnen Defensie bepaalde opleidingen hebben gevolgd, krijgen via een 

samenwerkingsakkoord automatisch vrijstellingen voor een aantal modules. Een 

overzicht van de opleidingen vind je op: 

http://ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=4154. 

 Grond voor vrijstelling 

De directeur van het centrum kan vrijstelling van opleidingsonderdelen verlenen: 

http://ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=4154
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op grond van een reeds gevolgde opleiding erkend door het Departement 

Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap; 

De cursist volgde reeds een opleiding (en bezit daarvan een studiebewijs) die qua 

niveau, inhoud en omvang in voldoende mate overeenstemt met het 

opleidingsonderdeel waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd. 

op grond van aantoonbare kennis verworven in een andere opleidings- of 

vormingsinstelling; 

De cursist beschikt over een attest uit een andere opleidings- of vormingsinstelling, 

waaruit volgens de directeur van het centrum blijkt dat hij voldoende kennis bezit om 

de module te beginnen. 

op grond van beroepservaring; 

De directeur oordeelt dat de cursist de nodige beroepservaring heeft verworven die 

hem toelaat de module te volgen. 

op grond van een toelatings- of vrijstellingsproef. 

In alle andere gevallen beoordeelt de directeur een eventuele vrijstelling op basis van 

een vrijstellingsproef. 

Deze proef bepaalt in welke mate de aanwezige kennis en vaardigheden het verlenen 

van een vrijstelling rechtvaardigen. 

 Aanvraagprocedure 

Bij inschrijving verzoekt de cursist om vrijstelling te verkrijgen. 

Wie zijn vrijstellingsverzoek niet kan motiveren aan de hand van een van de volgende 

studiebewijzen, legt een vrijstellingsproef af. Ook bij betwisting over de verlening van 

een vrijstelling zal de kandidaat een toelatingsproef moeten afleggen. 

(Studie-)bewijzen 

 kopie van het studiebewijs (diploma, getuigschrift of certificaat uit het onderwijs) 

dat als basis van de vrijstelling geldt; 

 een overzicht van de afgelegde evaluaties en bijbehorende evaluatieresultaten of 

cijferlijsten; 

 een beknopte inhoud van de opleidingsonderdelen die als basis voor de vrijstelling 

gelden; 

 een document 8 (wekelijkse lessentabel) of structuurschema van de gevolgde 

opleiding op grond waarvan de vrijstelling wordt aangevraagd; 

 een document “Aanvraag voor vrijstelling op basis van beroepservaring” (zie 

bijlage) 
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Proef 

Het centrum organiseert een evaluatie uiterlijk de vijfde dag na het einde van de 

inschrijvingstermijn. De directeur oordeelt op basis hiervan of de vereiste kennis en 

vaardigheden voor het starten in een module of leerjaar bereikt zijn. 

 Antwoordprocedure 

De directeur van het centrum of zijn gedelegeerde deelt na ontvangst van de 

stavinsgdocumenten en uiterlijk vijftien dagen na de inschrijvingstermijn zijn beslissing 

mee. 

De beslissing van de directeur wordt gemotiveerd en opgenomen in het dossier van 

de cursist. 

 

Op aanvraag kan de cursist een afschrift van het ondertekende vrijstellingsattest 

bekomen op het secretariaat. 

1.16.2 Vrijstelling bij de Specifieke lerarenopleiding 

1 De regelmatig ingeschreven cursist kan op basis van eerder verworven 

kwalificaties (EVK) en eerder verworven competenties (EVC) vrijstellingen voor 

opleidingseenheden behalen. 

2 Het CVO DE VLAAMSE ARDENNEN kan vrijstellingen op volgende niveaus 

verlenen: 1) EVK verworven aan een andere SLO van een centrum voor 

volwassenenonderwijs (CVO); 2) EVK verworven aan een GPB-opleiding van een 

CVO; 3) EVK verworven aan een SLO of andere lerarenopleiding van een 

hogeschool of universiteit van de Vlaamse Gemeenschap; 4) EVK verworven aan 

een instelling van hoger onderwijs; 5) EVC. 

3 De directeur van het CVO DE VLAAMSE ARDENNEN verleent automatisch 

vrijstellingen voor EVK die de cursist heeft verworven aan een SLO van een ander 

CVO dat het structuurschema hanteert met een identieke verdeling van 

studiepunten. De cursist bewijst deze EVK d.m.v. een attest. Hij dient de 

vrijstellingsaanvraag vergezeld van dit attest in uiterlijk tegen de laatste schooldag 

van september voor semester 1 en tegen de laatste schooldag van februari voor 

semester 2. 

4 De directeur van het CVO DE VLAAMSE ARDENNEN kan eveneens oordelen dat 

bepaalde (deel)certificaten of getuigschriften verworven aan een SLO of andere 

lerarenopleiding van een hogeschool of universiteit van de Vlaamse 

Gemeenschap en/of diploma’s, (deel)certificaten of getuigschriften uit het hoger 

onderwijs kunnen gelden als EVK en aanleiding geven tot vrijstelling van bepaalde 

opleidingseenheden. 

5 De cursist die op dit niveau vrijstelling aanvraagt, dient uiterlijk tegen de laatste 

schooldag van september voor semester 1 en tegen de laatste schooldag van 

februari voor semester 2 een gemotiveerde aanvraag in bij de lector van het 
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desbetreffende opleidingsonderdeel, door middel van het daartoe bestemde 

aanvraagformulier en overhandigt alle nodige stavingdocumenten. De vaklector 

beslist op basis van het ingediende formulier of de vrijstelling al dan niet toegekend 

kan worden. Hij brengt de cursist ook op de hoogte van deze beslissing. De 

stavingdocumenten maken deel uit van het vrijstellingsdossier en moeten 

bijgevolg bij de aanvraag blijven. De cursist moet zelf instaan voor de nodige 

kopieën. 

6 De cursist kan de beslissing van de vaklector formeel betwisten. De procedure die 

de cursist hierbij moet volgen, is gelijklopend met de klachtenprocedure verder 

beschreven in dit reglement.  

7 De directeur van het CVO DE VLAAMSE ARDENNEN kan eveneens oordelen dat 

beroepsbekwaamheid kan gelden als EVC en aanleiding kan geven tot vrijstelling 

van bepaalde opleidingseenheden. 

8 De cursist die op dit niveau vrijstelling aanvraagt, dient uiterlijk tegen de laatste 

schooldag van september voor semester 1 en tegen de laatste schooldag van 

februari voor semester 2 een gemotiveerde aanvraag in bij de lector van het 

desbetreffende opleidingsonderdeel, door middel van het daartoe bestemde 

aanvraagformulier en overhandigt alle nodige stavingdocumenten. De vaklector 

beslist op basis van het ingediende formulier of de vrijstelling al dan niet toegekend 

kan worden. Hij brengt de cursist ook op de hoogte van deze beslissing. De 

stavingdocumenten maken deel uit van het vrijstellingsdossier en moeten 

bijgevolg bij de aanvraag blijven. De cursist moet zelf instaan voor de nodige 

kopieën. 

9 De cursist kan de beslissing van de vaklector formeel betwisten. De procedure die 

de cursist hierbij moet volgen, is gelijklopend met de klachtenprocedure verder 

beschreven in dit reglement.  

10 De diensten die de cursist reeds in het onderwijs presteerde vóór hij zich in de 

SLO inschreef, kan hij in geen geval inroepen om van een deel van de 

preservicestage of inservicestage te worden vrijgesteld. 

1.17 Regelmatige cursist 

Een regelmatige cursist heeft recht op het behalen van het betreffende studiebewijs. 
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2 Decretaal verplichte informatie en regelgeving 

2.1 Specifieke toelatingsvoorwaarden specifieke 
lerarenopleiding & toelatingsproef 

2.1.1 Specifieke toelatingsvoorwaarden in de specifieke lerarenopleiding 

1 Om tot de SLO te worden toegelaten moet de kandidaat-cursist ten minste 

beschikken over het diploma hoger secundair onderwijs. 

2 Indien een kandidaat-cursist niet aan deze voorwaarde voldoet, kan hij tot de SLO 

worden toegelaten na het volgen van een brugprogramma. 

3 Het brugprogramma bestaat uitsluitend uit een theoretisch gedeelte en omvat vier 

opleidingseenheden waaraan een aantal studiepunten werden toegekend: opstap 

taalvaardigheid 1 (3 studiepunten), opstap taalvaardigheid 2 (3 studiepunten), 

opstap taalvaardigheid 3 (3 studiepunten) en opstap algemene vorming (6 

studiepunten). 

4 De kandidaat-cursist moet met goed gevolg voor deze 4 opleidingseenheden zijn 

geëvalueerd om tot de SLO te worden toegelaten. 

2.1.2 De toelatingsproef 

 

De toelatingsproef wordt uiterlijk de vijfde dag vóór het einde van de 

inschrijvingsperiode georganiseerd en gaat na of je over de kennis en vaardigheden 

beschikt die vereist zijn om de module in kwestie aan te vangen. De directeur van het 

centrum kan de organisatie van een toelatingsproef op jouw verzoek niet weigeren.  

 

De directeur van het centrum maakt op basis van de resultaten van de toelatingsproef 

een beoordeling op in de vorm van een schriftelijk verslag, dat opgenomen wordt in 

het dossier van de cursist.  

 

2.2 Studiekosten 

 Het bij inschrijving te betalen bedrag bestaat uit: 

o het inschrijvingsgeld 

o het cursusmateriaal 

 Het inschrijvingsgeld is vastgelegd bij decreet, tenzij er wijzigingen worden 

opgelegd door de overheid wordt het bedrag berekend door het aantal lestijden 

van een module te vermenigvuldigen met 1,50 euro of 0,60 euro of 0,30 euro of 

0,00 euro bij volledige vrijstelling. Ook bij laattijdige inschrijving betaal je het 

volledige inschrijvingsgeld. 
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 Cursusmateriaal: 

o In de praktische opleidingen kunnen verbruiksgoederen aangerekend 

worden. Dit is een forfaitair bedrag voor het verbruik van grondstoffen die niet 

per stuk, gewicht, etc. aangerekend kunnen worden. Dat bedrag wordt betaald 

samen met het inschrijvingsgeld. 

o Voor het vervaardigen of herstellen van werkstukken die jouw eigendom 

blijven dien je een werkaanvraag in. Bij het beëindigen van het werk of de 

dienst maakt het centrum een factuur op voor de gebruikte materialen en het 

gebruik van de machines. De factuur betaal je binnen de maand. 

o Om deel te nemen aan de opleiding zijn ook cursussen, handboeken en 

eventueel toegang tot het elektronisch leerplatform noodzakelijk. Het centrum 

rekent deze aan tegen kostprijs en je kan ze betalen samen met het 

inschrijvingsgeld, dus eventueel ook met opleidingscheques. De leraar zal je 

de handboeken overhandigen na betaling van het cursusgeld. 

 

De inschrijvingsgelden en een raming van het bedrag voor de cursusgelden zijn te 

raadplegen via de website en het secretariaat.  

 

Het cursusgeld is de bijdrage voor materialen, grondstoffen of diensten die verbonden 

zijn aan de cursus. Indien het cursusgeld nog niet exact gekend is, wordt er een raming 

gegeven. Het blijft achteraf mogelijk het cursusgeld aan te passen in positieve of 

negatieve zin aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten. Bij de start van de 

inschrijvingsperiode wordt het bedrag van het cursusgeld bekend gemaakt. 

 

Je betaalt het inschrijvingsgeld op de secretariaten in Oudenaarde, Ronse en 

Waregem met Bancontact/Maestro of met opleidingscheques. Opleidingscheques 

worden uitgegeven in veelvouden van vijf euro. Het bedrag aan opleidingscheques 

mag nooit de som van het inschrijvingsgeld inclusief cursusmateriaal overschrijden. Bij 

jouw inschrijving dien je onmiddellijk de nodige attesten in voor vrijstelling. Een 

inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. Vooraleer dit in orde 

is, kan het secretariaat je geen inschrijvingsbewijzen, betalingsbewijzen, attesten voor 

educatief verlof, studiebewijzen afleveren. In geval van niet betaling kan je de toegang 

tot de lessen geweigerd worden. 

 

Je betaalt per semester een maximum van 300 euro inschrijvingsgeld voor een 

modulaire opleiding. Als je tijdens een semester verschillende opleidingen volgt, dan 

betaal je per gevolgde opleiding een maximum van 300 euro. Het eerste semester 

loopt van 1 september tot en met 31 december en het tweede semester loopt van 1 

januari tot en met 31 augustus. 

De plafonneringen per schooljaar zijn niet overdraagbaar naar een ander centrum. 
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Het centrum moet jou bij inschrijving steeds een betalingsbewijs overhandigen. 

Daarmee kun je zelf aantonen dat je het plafond bereikt hebt.  

 

De volgende cursisten genieten vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld mits 

zij een attest ter staving voorleggen dat op de dag van inschrijving niet ouder is dan 

een maand: 

 zij die ingeschreven zijn voor een opleiding in het studiegebied Algemene vorming; 

 zij die ingeschreven zijn voor de opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en 

de sociale uitsluiting; 

 zij die op het moment van hun inschrijving materiële hulp genieten zoals bedoeld 

in de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van 

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen; 

 zij die op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via 

maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van de 

voormelde categorieën; 

 zij die op het moment van hun inschrijving als gedetineerde verblijven in één van 

de Belgische strafinrichtingen. Gedetineerden die thuis verblijven met een 

elektronische enkelband komen niet in aanmerking voor een vrijstelling van 

inschrijvingsgeld; 

 zij die een inburgeringscontract hebben ondertekend (en dus een 

inburgeringstraject volgen), zij die reeds een inburgeringsattest of EVC-attest 

behaald hebben, zijn vrijgesteld van het betalen van inschrijvingsgeld voor een 

opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1, Nederlands tweede taal richtgraad 

2 en Latijns schrift; 

 zij die op het moment van hun inschrijving nog niet voldaan hebben aan de 

voltijdse leerplicht (= maximum 15 jaar oud zijn en nog geen twee jaar secundair 

onderwijs genoten of nog geen 16 jaar oud zijn); 

 zij die op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via een 

wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor een opleiding die gevolgd wordt 

in het kader van een door de VDAB erkend traject naar Werk; 

 de niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden die op het moment van 

hun inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven. 

 

De volgende cursisten betalen een verminderd inschrijvingsgeld van € 0,60 per lestijd: 

 cursisten die ingeschreven zijn voor een opleiding in het studiegebied NT2. 

 

De volgende cursisten betalen een verminderd inschrijvingsgeld van € 0,30 per lestijd. 

Het betreft cursisten die op het moment van hun inschrijving: 

 een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor 

andere opleidingen dan die uit de studiegebieden Algemene vorming, NT2 
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opleiding NT2 richtgraad 1 en 2 als inburgeraar, NT2 als cursist secundair 

onderwijs of ten laste zijn van die categorieën; 

 in het bezit zijn van een van de volgende attesten of ten laste zijn van voormelde 

categorieën: 

o een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een 

arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt; 

o een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan 

gehandicapten; 

o een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap blijkt. 

o een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering 

blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde 

persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt 

kan verdienen; 

o een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering 

blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten; 

o gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding  uit een leergebied 

van de basiseducatie gevolgd hebben - in een CBE of in een CVO - gedurende 

ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving 

in een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs. Deze vrijstelling 

wordt toegepast voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken 

schooljaar. Een cursist die zich tijdens het betrokken schooljaar inschrijft voor 

verschillende modules wordt bij inschrijving voor elk van deze modules 

gedeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld. 

Met vragen en opmerkingen kan je terecht bij de secretariaatsmedewerkers. 

 

2.3 De bepalingen met betrekking tot aan- en afwezigheden 

De aanwezigheden worden door de leerkracht opgetekend bij aanvang van de les. Om 

als regelmatig cursist ingeschreven te blijven is een regelmatige aanwezigheid vereist. 

Voorspelbare afwezigheden meld je best aan de leraar. In geval van meer dan twee 

opeenvolgende afwezigheden dien je best een attest in als wettiging. 

Voor educatief verlof gelden andere regels. Raadpleeg hiervoor het onderdeel 

educatief verlof. 

 

In principe verwachten we van je dat je maximaal participeert aan de opleiding. Wees 

ook op tijd en respecteer het begin- en eind uur van de les. 

 

Er kunnen omstandigheden zijn die je verhinderen aanwezig te zijn. Deze 

omstandigheden kunnen zowel van professionele, sociale, juridische, administratieve 

als persoonlijke aard zijn 
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Indien blijkt dat je regelmatig ongewettigd afwezig was en de lessen niet voldoende 

hebt gevolgd dan kan je uitgesloten worden van de evaluatie. 

1 De cursist moet de opleidingseenheden (SLO) of modules (Secundair 

volwassenenonderwijs) die d.m.v. contactonderwijs/gecombineerd onderwijs 

worden aangeboden, regelmatig hebben bijgewoond: d.w.z. een tweederden 

aanwezigheid. 

2 De aanwezigheden worden berekend op basis van de lessen die effectief 

plaatsvonden. Er wordt dus geen rekening gehouden met lessen die niet 

plaatsvonden, bijvoorbeeld wegens ziekte van de lector (SLO) of leraar (SVWO). 

Ook de examenperiode wordt niet meegerekend. 

3 In géén geval (dus zelfs met dokters- en of werkgeversattesten) kunnen de 

effectief bijgewoonde lestijden minder dan de helft van de georganiseerde (dus 

effectief plaatsgevonden) lestijden in contactonderwijs/gecombineerd onderwijs 

bedragen. 

2.3.1 Gewettigde afwezigheid 

Alle afwezigheden om medische redenen moeten worden gewettigd: 

 wanneer je terug op het centrum komt; 

 door het attest onmiddellijk aan het centrum te bezorgen als het een periode van 

meer dan 10 opeenvolgende kalenderdagen betreft. 

 

Het medisch attest is pas rechtsgeldig als het: 

 uitgereikt wordt door een geneesheer, geneesheer-specialist, een psychiater, een 

orthodontist, een tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis 

of van een erkend labo; 

 duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is; 

 de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, 

telefoonnummer en RIZIV-nummer van de verstrekker; 

 aangeeft wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen; 

 de begin- en de einddatum aangeven van de ziekteperiode, met in desbetreffend 

geval de vermelding van voor- of namiddag. 

 DIXIT-attesten worden niet aanvaard als verklaring voor een verantwoorde of 

gewettigde afwezigheid.   

 

Een doktersattest moet in principe een vrijstelling om medische redenen staven. 

 

We beschouwen je afwezigheid op basis van de volgende redenen eveneens als 

gewettigd: 

 ziekte van de cursist of familielid onder hetzelfde dak wonend, met een medisch 

attest; 
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 arbeidsprestaties tijdens de opleidingsuren bewezen door verklaring van de 

werkgever; 

 staking van het openbaar vervoer; 

 uitzonderlijke weersomstandigheden; 

 staking of ziekte leraar; 

 sluiting onderwijsinstelling; 

 als het centrum door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is; 

 om een familieraad bij te wonen; 

 om een begrafenis of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of 

aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont als jezelf; 

 om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of een dagvaarding; 

 als gevolg van maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de 

jeugdbescherming; 

 om feestdagen te beleven die inherent zijn aan je levensbeschouwelijke 

overtuiging; 

 bij tijdelijke uitsluiting als tuchtmaatregel. 

 

Wettigingattesten worden zo spoedig mogelijk afgegeven aan de leerkracht. Indien je 

les volgt bij meerdere leerkrachten, zal je iedere leerkracht de nodige wettigingattesten 

bezorgen (kopieën zijn toegelaten). Dit is - uiteraard - niet van toepassing wanneer het 

centrum door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is. 

2.4 Evaluatiereglement 

2.4.1 Begeleiding en evaluatie 

 Periode 

Voor het secundair volwassenenonderwijs en de specifieke lerarenopleiding zijn er per 

module verschillende evaluatiemomenten voorzien. 

 

 Organisatie van de evaluatie 

 

De vorm, de inhoud, de praktische organisatie, het deliberatiemoment, de regeling van 

de bijkomende proeven en de wijze van bekendmaking van de resultaten van de 

evaluatie worden bij het begin van de module toegelicht door de lesgever of door de 

opleidingscoördinator. 
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De evaluatiecommissie kan in bijzondere gevallen en op vraag van jou zelf of de 

leerkracht een individuele wijziging van de evaluatiemodaliteiten toestaan. Deze 

worden in je dossier opgenomen en ze worden je schriftelijk meegedeeld. 

Secundair volwassenenonderwijs 

 

De evaluatievormen zijn afgestemd op de te beoordelen competenties, zoals 

mondeling en/of schriftelijk, eindevaluatie, gespreide evaluatie en/of permanente 

evaluatie. De beoordelingscriteria worden afgeleid uit de doelstellingen en 

leerinhouden van de leerplannen. 

 

Een eindevaluatie is de beoordeling van het niveau van de cursist op het einde van 

een opleiding of van een opleidingsonderdeel door een momentopname waarbij alle 

competenties getoetst worden. 

 

Gespreide evaluatie is het resultaat van de regelmatige beoordeling van de 

studieprestaties op verschillende tijdstippen tijdens de opleidingsperiode. De 

beoordeling telt mee voor de eindevaluatie. De evaluatie gebeurt aan de hand van 

verschillende observaties, toetsen en/of opdrachten en een eindevaluatie. 

 

Permanente evaluatie is het resultaat van de continue beoordeling van de 

studieprestaties en –progressie. Hier wordt niet enkel het product geëvalueerd, maar 

ook het procesverloop. Het betreft dus een evaluatie op verschillende tijdstippen 

waarbij kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes worden getoetst in praktische 

oefeningen en toepassingen. De evaluatie gebeurt aan de hand van observaties, 

opdrachten en/of toetsen. 

 

De lesgever informeert je bij de start van de module over de evaluatievormen en over 

de beoordelingscriteria.  

 

Het centrum volgt onderstaande evaluatiesystemen: 

 Gespreide evaluatie: studiegebieden Aanvullende Algemene vorming, 

Administratie, Algemene personenzorg, Bedrijfsbeheer, Europese hoofdtalen 

RG 1 en 2, Europese neventalen RG1 en 2, Europese talen RG 3 en 4, 

Talen, ICT-technieken, Informatie- en communicatietechnologie, Nederlands 

tweede taal RG 1 en 2, Nederlands tweede taal RG3 en 4 en Slavische talen. 

 Permanente evaluatie: studiegebieden Afwerking bouw, Ambachtelijke 

accessoires, Auto,  Huishoudelijk koken,  Koeling en warmte,  Lassen, 

Mechanica-elektriciteit, Mode (maatwerk en realisaties) en  Ruwbouw. 
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De specifieke lerarenopleiding 

1 Uiterlijk tijdens de eerste lesweek van het semester wordt de evaluatievorm van 

elke opleidingseenheid ad valvas via de ELO (elektronische leeromgeving) 

medegedeeld. 

2 Voor het theoretische gedeelte van een opleidingseenheid zijn volgende 

evaluatievormen mogelijk: een schriftelijke evaluatie, een mondelinge evaluatie, 

permanente evaluatie, een combinatie van deze evaluatievormen. 

3 Voor de praktijkcomponent van een opleidingseenheid is uitsluitend permanente 

evaluatie van toepassing. 

4 Op het einde van elk semester is er een evaluatieperiode voorzien. Voor het 

semester september-januari is dit de maand januari, voor het semester februari-

juni is dit de maand juni. 

5 Uiterlijk op respectievelijk 1 december en op 1 mei worden de exacte data van de 

evaluatieperiode ad valvas via de ELO medegedeeld. 

6 Uiterlijk op respectievelijk 31 januari en 30 juni volgt de beraadslaging van de 

resultaten door de evaluatiecommissie. 

7 De evaluatiecommissie is samengesteld uit alle examinatoren van de betrokken 

evaluatieperiode, de stagecoördinator en de coördinator. De coördinator zit de 

evaluatiecommissie voor. De evaluatiecommissie vergadert met gesloten deuren. 

8 Voor elke opleidingseenheid waar een cursist zonder goed gevolg werd 

geëvalueerd, vraagt de voorzitter het advies van de betrokken examinator. De 

evaluatiecommissie neemt na het advies een definitieve beslissing, bij 

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. 

Wanneer de stemming negatief is, beslist de evaluatiecommissie of de cursist tot 

een tweede evaluatieperiode wordt toegelaten. 

9 Dezelfde procedure voor het toelaten tot een tweede evaluatieperiode geldt voor 

alle opleidingseenheden waarvoor een cursist niet aan de evaluatie heeft 

deelgenomen. 

10 Voor de opleidingseenheid die uitsluitend op basis van permanente evaluatie 

wordt geëvalueerd kan geen tweede evaluatieperiode worden ingericht. 

11 De beslissingen van de evaluatiecommissie worden in een proces-verbaal 

genotuleerd. 

12 Na afloop van de deliberatie worden de resultaten per opleidingsonderdeel 

(rubriek documenten, subrubriek evaluatiedossier) gepubliceerd op het 

elektronisch leerplatform. Bij een onvoldoende score wordt het cijfer niet 

gepubliceerd maar vervangen door ‘NGU’ (= niet geslaagd uitgesteld (=tweede 

zittijd is mogelijk)) of ‘NGA’ (= niet geslaagd afgewezen (=geen tweede zittijd 

mogelijk)). Wanneer een cursist gedelibereerd werd door de examencommissie 

wordt een ‘D’ vermeld. De cursist is hierdoor geslaagd. 

13 Cursisten krijgen na het bekendmaken van het examenrooster de mogelijkheid om 

per brief of per e-mail bezwaar in te dienen bij de opleidingscoördinator tegen de 
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publicatie van hun cijfers op de ELO. De lectoren zorgen ervoor dat de namen van 

deze cursisten uit de overzichtslijst verwijderd worden. De cursisten in kwestie 

kunnen hun resultaten de dag na de deliberatie opvragen op het secretariaat. 

14 De cursist heeft voor alle opleidingseenheden waarvoor hij werd geëvalueerd 

recht op een remediëringsgesprek (feedbacksessie) met de betrokken 

examinatoren, evenals inzagerecht in alle stukken waarop de beraadslaging is 

gebaseerd. Remediëring en inzage worden aansluitend op de bekendmaking van 

de resultaten georganiseerd. 

15 De datum van deze feedbacksessie wordt samen met de examendata 

bekendgemaakt. Inschrijven voor de sessie is noodzakelijk per 

opleidingsonderdeel (waarvoor een gesprek wordt aangevraagd) d.m.v. 

elektronische module op de website (www.hetcvo.be) 

16 De cursist kan de beslissingen van de evaluatiecommissie formeel bij de directeur 

van het CVO De Vlaamse Ardennen betwisten. De procedure die hij hierbij moet 

volgen, wordt verder in dit reglement beschreven bij rubriek 2.4.2 

Beroepsprocedure tegen de beslissing van de examencommissie. 

17 Een tweede eindevaluatieperiode wordt georganiseerd in de maand september 

voor het semester februari-juni; in de maand juni voor het semester september-

januari. 

18 De cursist die is toegelaten tot de tweede eindevaluatieperiode, wordt hiervan 

binnen de twee weken na de beraadslaging van de evaluatiecommissie schriftelijk 

of via de ELO op de hoogte gebracht. 

19 Indien hij aan de tweede eindevaluatieperiode wenst deel te nemen, moet hij zich 

uiterlijk één maand na beraadslaging van de evaluatiecommissie inschrijven. Dit 

kan door een schriftelijke mededeling van de cursist (ev. via elektronische post) 

aan de lector van het opleidingsonderdeel én de opleidingscoördinator. 

20 Uiterlijk op respectievelijk 16 augustus en op 1 mei worden de exacte data van de 

tweede evaluatieperiode ad valvas via de ELO medegedeeld. 

21 Voor de tweede eindevaluatieperiode is geen inhaalsessie mogelijk. 

22 Uiterlijk op 30 september en op 30 juni volgt de beraadslaging van de resultaten 

door de evaluatiecommissie. 

23 Voor deze evaluatiecommissie gelden dezelfde procedures als vermeld in punten 

12, 13, 14, 15 en 17. 

 Deelname aan de evaluatie 

Je kan deelnemen aan de evaluatie(s) indien je regelmatige cursist bent en aan de 

inschrijvingsvoorwaarden voldoet (zie inschrijvingsvoorwaarden van het 

centrumreglement). Niet-regelmatige cursisten kunnen enkel mits voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de directeur toegelaten worden tot deelname aan de 

evaluatie(s). 
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Als cursist moet je je houden aan de richtlijnen met betrekking tot de praktische 

organisatie van de evaluatie. 

 

 In geval van gewettigde afwezigheid of overmacht kan de directeur, op jouw 

schriftelijke vraag, beslissen de evaluatie te verplaatsen en/of een inhaalexamen te 

organiseren. Je vraag moet samen met de bewijsstukken uiterlijk de 3e dag (zaterdag, 

zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na het tijdstip van 

de evaluatie tegen ontvangstbewijs bij de directeur van het centrum ingediend worden. 

 

 Je hebt na de deliberatie inzagerecht in de door jou afgelegde evaluatie(s). Je 

maakt hiervoor een afspraak met de directeur of een andere verantwoordelijke. Je hebt 

tevens recht op een schriftelijk exemplaar (tegen betaling van kosten). 

 Vrijstellingen 

De directeur kan beslissen vrijstelling te verlenen voor een deel van een opleiding of 

module. De vrijstelling geldt zowel voor het volgen van de lessen als voor de evaluatie 

of een gedeelte van de evaluatie en betekent mogelijk een studieverkorting. Je moet 

de aanvraag schriftelijk indienen met de nodige stavingdocumenten en motivering. De 

directeur beslist een vrijstellingsproef te organiseren bij ontstentenis van 

stavingdocumenten.  

De beslissing van de directeur moet schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld worden. 

 

Je kan beroep aantekenen tegen de beslissing over de niet-toekenning van een 

vrijstelling. Je volgt hiertoe de procedure zoals geschetst onder de rubriek 

Beroepsprocedure tegen de beslissing van de evaluatiecommissie. 

 

In bijzondere gevallen, wanneer een beperking of leerstoornis dit verantwoordt, kan de 

directeur een afwijking van de normale evaluatieprocedure toestaan. 

 

 Evaluatiecommissie & rapportering van de beslissing 

De stemgerechtigde leden van de evaluatiecommissie zijn: de directeur (voorzitter) of 

zijn afgevaardigde en de leerkracht(en) van de betrokken module. Elke stemgerechtigd 

lid heeft één stem. 

 

De directeur kan bijkomend andere leden tot de deliberatie toelaten zoals de 

ombudsman of –vrouw-, de opleidingscoördinator. Deze zijn niet stemgerechtigd. 

 

De directeur kan bijkomend andere leden bij elke evaluatiecommissie toelaten zoals 

de ombudsman of -vrouw. Deze zijn niet stemgerechtigd. 
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De evaluatiecommissie beslist of je geslaagd of niet-geslaagd bent. 

 

Bij staking van stemmen is de stem van de directeur doorslaggevend. De beslissing 

moet schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld worden. 

 

De evaluatiecommissie kan volgende vermeldingen toekennen bij het behalen van een 

diploma: voldoening, onderscheiding, grote onderscheiding, de grootste 

onderscheiding. 

 

De leden van de evaluatiecommissie behouden het geheim van de beraadslagingen. 

De evaluatiecommissie is bevoegd voor alles wat niet expliciet inzake evaluatie in dit 

reglement vermeld staat. 

 

De evaluatiecommissie kan beslissen een bijkomende proef (herexamen) toe te staan 

en de modaliteiten daarvan te bepalen. 

 

De evaluatieresultaten worden ten laatste één week na de beraadslaging van de 

evaluatiecommissie aan jou bekendgemaakt op een vooraf meegedeelde datum en 

wijze. 

 Fraude 

Wie betrapt wordt op fraude wordt zo snel mogelijk gehoord door de voorzitter van de 

evaluatiecommissie of zijn afgevaardigde die volgend op dit onderhoud een beslissing 

neemt. 

 De ombudspersoon 

De ombudspersoon voor het schooljaar 2017-2018 is de heer Frans Deschoemaeker. 

 

De ombudspersoon treedt als bemiddelaar op tussen jezelf en de evaluatiecommissie. 

Hij/zij onderzoekt alle klachten i.v.m. de evaluatieregeling, het verloop van de 

evaluaties en de deliberatie. 

 

De ombudspersoon heeft het recht aanwezig te zijn op de deliberatie en alle nodige 

inlichtingen te vragen over de evaluaties aan de leden van de evaluatiecommissie, en 

dit zowel voor als tijdens de deliberatie. Hij/zij is gehouden tot het geheim van de 

beraadslagingen. De ombudspersoon is in géén geval een stemgerechtigd lid van de 

evaluatiecommissie. 

 

Indien je tijdens of onmiddellijk na een evaluatie meent dat er onregelmatigheden zijn 

gebeurd, dan kan je tot drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire 

feestdagen niet meegerekend) na de evaluatie klacht indienen bij de ombudspersoon 
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via ombudsdienst@hetcvo.be. De voorzitter van de evaluatiecommissie of zijn 

afgevaardigde stelt een onderzoek in en kan beslissen de evaluatie of een deel van 

de evaluatie te laten overdoen. Deze procedure moet binnen drie dagen (zaterdag, 

zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen en statutaire verlofdagen niet 

meegerekend) na indiening van de klacht afgehandeld zijn. 

 Inspraak en inzagerecht 

Je hebt het recht volgende documenten in te zien: 

1 je individueel cursistendossier dat alle relevante informatie omvat. Dit recht vervalt 

echter als het beroepsgeheim dit niet toelaat of als er zeer ernstige tegenindicaties 

bestaan. 

Hiervoor moet een afspraak met de directeur gemaakt worden. 

2 de verbeterde schriftelijke kopijen van toetsen, proeven en examens. Remediëring 

en inzage worden aansluitend op de bekendmaking van de resultaten 

georganiseerd. 

 Studiebewijzen 

De opleidingen in ons centrum volgen een goedgekeurd leerplan en opleidingsprofiel. 

Zij leiden tot een studiebewijs dat erkend wordt door de Vlaamse Gemeenschap. 

 

Als alle modules van een opleiding werden doorlopen en behaald, wordt een diploma 

of certificaat van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt. Alle studiebewijzen van de 

Vlaamse Gemeenschap zijn voorzien van de officiële droogstempel van ons centrum 

en de handtekening van de directeur van ons centrum. Als cursist moet je deze 

studiebewijzen ook zelf handtekenen. 

 

Het centrum reikt jou ten laatste op het einde van de tweede maand na het afsluiten 

van de evaluatie de behaalde studiebewijzen - attesten, getuigschriften, diploma’s, 

certificaten en deelcertificaten - uit. 

2.4.2 Beroepsprocedure tegen de beslissing van de evaluatiecommissie 

 Bezwaar 

Als je de beslissing van de evaluatiecommissie niet kan aanvaarden, kan je ten laatste 

op de derde dag (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet 

meegerekend) na de bekendmaking van de beslissing je bezwaren bekend maken. Dit 

kan via een persoonlijk onderhoud met de afgevaardigde van het centrumbestuur of 

met de voorzitter van de evaluatiecommissie (of zijn afgevaardigde). De datum van het 

onderhoud wordt schriftelijk meegedeeld en vindt plaats binnen een termijn van drie 

dagen volgend op jouw aanvraag naar een onderhoud (zaterdag, zondag, wettelijke 

en reglementaire feestdagen en statutaire verlofdagen niet meegerekend). Tijdens dit 

mailto:ombudsdienst@hetcvo.be
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onderhoud zal je inzage krijgen in het dossier en worden de elementen aangegeven 

die geleid hebben tot de genomen beslissing. Er zijn drie mogelijkheden: 

 Je bent ervan overtuigd dat de evaluatiecommissie de juiste beslissing heeft 

genomen en dan is de betwisting van de baan. De betwisting wordt ingetrokken. 

 De afgevaardigde van het centrumbestuur of de voorzitter van de 

evaluatiecommissie (of zijn afgevaardigde) meent dat je redenen aandraagt die 

het overwegen waard zijn. In dit geval roept hij de evaluatiecommissie zo spoedig 

mogelijk opnieuw bijeen en wordt de aangevochten beslissing opnieuw 

overwogen. De evaluatiecommissie kan dan ofwel haar beslissing herzien en dan 

is het probleem opgelost, ofwel haar beslissing handhaven en dan blijft het 

probleem bestaan. Als de evaluatiecommissie opnieuw bijeenkomt, zal deze het 

resultaat van de bespreking schriftelijk en gemotiveerd aan jou meedelen, 

ongeacht het resultaat van de deliberatie. 

 De afgevaardigde van het centrumbestuur of de voorzitter van de 

evaluatiecommissie (of zijn afgevaardigde) meent dat de aangebrachte elementen 

geen nieuwe bijeenkomst van de evaluatiecommissie noodzakelijk maken. Dit 

wordt dan gemotiveerd aan jou meegedeeld. Wanneer je het daarmee oneens 

bent en je de genomen beslissing onjuist vindt, blijft de betwisting bestaan. 

 Beroep 

Als de betwisting blijft bestaan, kan je binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, 

zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend)  na de betekening 

van de betwiste beslissing schriftelijk beroep aantekenen bij de algemeen directeur. 

Het schriftelijk beroep moet gedateerd en ondertekend zijn, met omschrijving van het 

voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren. Het beroep kan 

ingesteld  worden ofwel tegen de oorspronkelijke beslissing van de 

evaluatiecommissie (die niet opnieuw is samengekomen) ofwel tegen de herziene 

beslissing van de evaluatiecommissie (die opnieuw is samengekomen). 

 
De beroepsprocedure kan enkel worden opgestart, als gebruik gemaakt werd van het 

recht op overleg met de afgevaardigde van het centrumbestuur of de voorzitter van de 

evaluatiecommissie (of zijn afgevaardigde), zoals hierboven beschreven. 

 

De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept die zo snel mogelijk 

samen. 

 

De beroepscommissie bestaat uit twee geledingen: een interne en een externe 
geleding.  
 

 De interne leden zijn leden van de evaluatiecommissie, waaronder alleszins de 

voorzitter, en eventueel een lid van het centrumbestuur. 
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 De externe leden zijn personen die extern zijn aan het centrumbestuur en aan 

het centrum waar de beslissing is genomen. Een lid dat intern is, kan nooit 

behoren tot de externe geleding. 

 
De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid 
onder de externe leden.  

 Beslissing van de beroepscommissie 

De beroepscommissie beslist geldig als er evenveel interne als externe leden van de 

beroepscommissie aanwezig zijn. De beroepscommissie hoort jou en de betrokken 

personen in kwestie. De behandeling van je beroep door de beroepscommissie leidt 

tot: 

 een gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid 

wegens laattijdige indiening of het niet voldaan hebben aan de vormvereisten 

(gedateerd, ondertekend, met omschrijving van het voorwerp van beroep en de 

aanwezigheid van een motivering); 

 een bevestiging van de beslissing van de evaluatiecommissie; 

 de vervanging door een ander evaluatieresultaat. 

 

Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd en onderworpen aan de 

discretieplicht. Bij de stemming moet er pariteit zijn tussen de interne en externe leden. 

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie 

doorslaggevend. 

 

Het resultaat van het beroep wordt jou schriftelijk en gemotiveerd ter kennis gebracht 

binnen een termijn van 20 kalenderdagen na het indienen van het beroep. In het geval 

een vervolgmodule in de sequentiële volgorderelatie start terwijl de procedure loopt,  

word je toegelaten tot die module in afwachting van de afhandeling van het beroep. 

 

Bij de kennisgeving van de beslissing moeten de beroepsmogelijkheden bij de Raad 

van State worden vermeld (termijn en modaliteiten). 

 

Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk. 

 

2.5 Leefregels  

2.5.1 Ordemaatregelen 
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Een goede samenwerking tussen jou en het personeel van ons centrum is een 

noodzakelijke voorwaarde voor een vlot functioneren. Als deze samenwerking niet 

volgens de afspraken verloopt, kan het centrum passende maatregelen nemen. 

 

Als het ordentelijk verstrekken van het onderwijs of de goede werking van het centrum 

gehinderd wordt, zullen we je ertoe aanzetten je te verbeteren en aan te passen. 

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke ordemaatregelen. 

 

Ordemaatregelen die zowel door de directeur als door alle leerkrachten 

kunnen genomen worden. 

een waarschuwing 

 

mondeling 

een vermaning per brief 

tijdelijke verwijdering uit de 

les 

tot het einde van de les 

Ordemaatregelen die enkel door de directeur kunnen genomen worden. 

begeleidingsovereenkomst Dit gebeurt schriftelijk. Wanneer je herhaaldelijk in de 

fout gaat, sluiten we met jou een overeenkomst af 

waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk van jou wordt 

verwacht en wat de gevolgen zijn van het niet naleven 

van de bepalingen. De overeenkomst heeft een 

beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en leidt 

uiteindelijk al dan niet tot het opstarten van de 

tuchtprocedure. 

 

 

Binnen de drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen en 

statutaire verlofdagen niet meegerekend) na kennisname van de ordemaatregel heb 

je recht op overleg met de directeur. 

Tegen een ordemaatregel kan geen beroep aangetekend worden. 

 

2.5.2 Bewarende maatregel 
 

De directeur kan je preventief schorsen als de feiten een dergelijke omvang aannemen 

dat men er zelfs aan denkt jou later definitief uit het centrum te verwijderen. De 
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maatregel geldt zolang een tuchtonderzoek loopt en voor zover het belang van het 

onderwijs dit vereist. De preventieve schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en 

wordt aan jou ter kennis gebracht. 

 

2.6 Tuchtreglement 

De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel nemen als je door je gedrag 

een gevaar of een ernstige belemmering vormt voor het normale onderwijs- of 

vormingsgebeuren of als je door je (agressieve) houding de veiligheid en de fysieke of 

psychische integriteit van anderen in het gevaar brengt. Als de directeur de definitieve 

uitsluiting overweegt, wint hij eerst het advies in van de betrokken leerkrachten. 

 

De directeur of zijn afgevaardigde zal dus slechts tuchtmaatregelen nemen als de 

maatregelen van orde geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Hieronder 

vallen overtredingen zoals opzettelijk slagen en verwondingen toebrengen, 

bedreigingen uiten, opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en 

blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade toebrengen of diefstal plegen. 

 

Voor elke schorsing en uitsluiting geldt dat de tuchtmaatregel altijd in 

overeenstemming moet zijn met de ernst van de feiten. 

2.6.1 De tuchtmaatregelen 

Er bestaan twee mogelijke tuchtmaatregelen. 

1 Een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één of meer modules voor een maximale 

duur van 5 kalenderdagen. 

Een tijdelijke uitsluiting uit alle lessen voor een maximale duur van 5 lesdagen. 

Afwezigheden wegens tijdelijke uitsluiting als tuchtmaatregel worden van 

rechtswege als gewettigd beschouwd. 

2 Een definitieve uitsluiting uit het centrum. 

De directeur spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de betrokken 

leerkrachten. 

Een definitieve uitsluiting gaat onmiddellijk in na de schriftelijke kennisgeving van 

de maatregel aan jou tijdens het schooljaar en uiterlijk op 31 augustus of uiterlijk 

op de einddatum van de module.  

Als je uit het centrum uitgesloten werd, kan je het volgende schooljaar én het 

daaropvolgende schooljaar geweigerd worden in het centrum. Dit geldt ook voor 

het centrum of de centra waar ons centrum mee samenwerkt, voor zover de 

controversiële handelingen zich in dat ander centrum/andere centra heeft/hebben 

voorgedaan. 
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2.6.2 Regels 

Bij het nemen van een tuchtmaatregel worden in ieder geval de volgende regels 

gerespecteerd: 

 de intentie tot een tuchtmaatregel wordt aan jou schriftelijk ter kennis gebracht; 

 de tuchtmaatregel moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten; 

 je wordt, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon, voorafgaandelijk 

uitgenodigd voor een gesprek over de problemen; 

 jij en je vertrouwenspersoon hebben het recht tot inzage van het tuchtdossier; In 

dit tuchtdossier wordt het advies van de betrokken leerkrachten opgenomen; 

 deze beslissing wordt gemotiveerd. Er wordt aangegeven waarom jouw gedrag 

werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of 

de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van het centrum in het 

gedrang komt. Bij definitieve uitsluiting wordt schriftelijk verwezen naar de 

mogelijkheid tot beroep met overeenkomstige procedure; 

 de cursist  wordt vóór het ingaan van de tuchtmaatregelen schriftelijk op de hoogte 

gebracht van de genomen beslissing en van de ingangsdatum ervan; 

 er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen. 

2.6.3 Beroepsprocedure in geval van definitieve uitsluiting 

Alleen tegen definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel kan in beroep worden gegaan. 

Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie. 

 

 Opstarten van het beroep 

Het beroep moet schriftelijk (dit houdt in: gedateerd en ondertekend; met omschrijving 

van het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) ingediend 

worden bij de algemeen directeur uiterlijk binnen de drie dagen (zaterdag, zondag, 

wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) nadat de maatregel werd 

meegedeeld. Het beroep kan best per aangetekend schrijven gebeuren. Zodoende 

kan bewezen worden dat het beroep tijdig ingediend werd. 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot de definitieve uitsluiting niet op. 

 Beroepscommissie 

 De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept deze zo snel 

mogelijk samen. 

 De beroepscommissie bestaat uit interne en externe leden. 

De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid 

onder de externe leden. 
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Elk lid is stemgerechtigd en onderworpen aan de discretieplicht. Bij stemming moet er 

tussen de interne en externe leden pariteit zijn. Bij staking van stemmen is de stem 

van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend. 

 

 De beroepscommissie hoort jou en de betrokken personen in kwestie. 

 De behandeling van het beroep door de beroepscommissie leidt tot: 

o een gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid 

wegens laattijdige indiening of het niet voldaan hebben aan de vormvereisten 

(gedateerd, ondertekend, met omschrijving van het voorwerp van beroep en 

de aanwezigheid van een motivering); 

o een bevestiging van de definitieve uitsluiting; 

o de vernietiging van de definitieve uitsluiting. 

 De algemeen directeur zal de gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie 

aangetekend versturen uiterlijk 20 kalenderdagen volgend op het indienen van het 

beroep. De directeur ontvangt hiervan een afschrift. Bij overschrijding van deze 

termijn wordt de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege vernietigd. Bij de 

kennisgeving van de beslissing moeten de beroepsmogelijkheden bij de Raad van 

State worden vermeld (termijn en modaliteiten). 

 Binnen het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is er geen verder 

beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen beslissing. 
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3 Klachtenprocedure 

3.1.1 De eerstelijnsklachtenprocedure: de klachtenprocedure van het centrum 
 

De klachtenprocedure wordt gefaciliteerd vanuit de ombudsdienst van het centrum. De 

taak van de ombudsdienst omvat onder meer: 

 onafhankelijke bemiddeling ingeval van een geschil tussen jou en een leerkracht 

indien het niet rechtstreeks met de betrokken leerkracht kan opgelost worden; 

 onderzoeken van alle klachten i.v.m. de evaluatieregeling, het verloop van de 

evaluaties, de deliberatie (cf. evaluatiereglement); 

 aanwezig zijn op deliberaties en toezien op het correcte verloop ervan. De 

ombudsman of -vrouw is in geen enkel geval stemgerechtigd. 

 

De ombudsman of -vrouw verzekert volledige discretie en zal niets ondernemen 

zonder jouw toestemming. Hij/zij tracht tot een oplossing te komen voor het probleem, 

rekening houdend met de belangen van alle betrokken partijen. 

 

De directeur duidt conform het evaluatiereglement de heer Frans Deschoemaeker aan 

als verantwoordelijke voor de ombudsdienst voor het schooljaar 2017-2018. 

Wie een afspraak wil maken, kan de ombudsdienst contacteren via 

ombudsdienst@hetcvo.be 

 Welke klachten kan je indienen? 

Je klachten kunnen gaan over de werking van het centrum of over een concrete 

handeling of beslissing van een personeelslid van het centrum. 

 

  Waar kan je met je klacht terecht? 

Heb je een klacht over de werking van het centrum of over een concrete handeling of 

beslissing van een personeelslid, dan kan je die melden aan de directeur.  

Je moet altijd eerst proberen om er rechtstreeks met de directeur over te praten en 

een oplossing te zoeken. 

Kom je na dit overleg niet tot een akkoord of gaat de klacht over het optreden van de 

directeur zelf, dan kan je een klacht indienen bij de algemeen directeur van de 

scholengroep. 

 

  Hoe dien je een klacht in? 
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Klachten kunnen gemeld worden via telefoon, brief of e-mail. Opdat een klacht kan 

behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken: 

 je naam, adres en telefoonnummer; 

 wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is; 

 in welk centrum het gebeurd is. 

 

 De klachtenprocedure is niet van toepassing op: 

 

 een algemene klacht over het algemeen beleid en de regelgeving van de Vlaamse 

overheid; 

 een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd 

behandeld; 

 een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid; 

 een klacht over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht 

hebben plaatsgevonden; 

 een kennelijk ongegronde klacht; 

 een klacht waarvoor je geen belang kan aantonen; 

 een klacht over feiten of handelingen waarvoor je de georganiseerde 

administratieve beroepsmogelijkheid nog niet hebt benut, bijvoorbeeld bij een 

definitieve uitsluiting. Klachten over het verloop van de georganiseerde 

administratieve beroepsmogelijkheid zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld te lange 

behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende 

informatieverstrekking; 

 een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke 

procedure; 

 een anonieme klacht; 

 beslissingen waarvoor in het centrumreglement in een beroepsprocedure is 

voorzien.  

  Hoe verloopt de behandeling van je klacht door de scholengroep? 

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de algemeen directeur jou de 

ontvangst van je klacht. 

Als je klacht niet wordt behandeld, word je daarvan met vermelding van de reden, 

schriftelijk op de hoogte gebracht. 

Als je klacht wel wordt behandeld, dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid 

van de klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. Je 

klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik 

waarop ze het centrum of scholengroep bereikt.  



centrumreglement van hét CVO De Vlaamse Ardennen 2017-2018 

 

 

K
la

c
h

te
n

p
ro

c
e
d
u
re

 

55 

 

Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet dat deze 

beslissing wordt uitgesteld. 

 

 

3.1.2 De Vlaamse Ombudsdienst, AHoVoKS en andere diensten 
 

Als je niet tevreden bent over de wijze waarop je klacht behandeld werd of over het 

resultaat van je klachtenbehandeling, kan je met je klacht terecht bij het Agentschap 

voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen 

(AHoVoKS).  

 

De contactgegevens van het Agentschap zijn: 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Hoger Onderwijs, 
Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen  
Afdeling Volwassenenonderwijs, Toren A, zevende verdieping 
Hendrik Consciencegebouw,  
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel  
 
Afdelingshoofd: Evi Verduyckt of via volwassenenonderwijs@vlaanderen.be,  
tel. 02 553 98 32, fax 02 553 98 20. 
 

In laatste instantie kan je ook terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 

1000 Brussel (via het nummer 0800-240 50). 

 

Als je klachten hebt in verband met discriminatie en racisme kan je terecht bij het 

centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding op het telefoonnummer 

0800-12 800. Meer informatie vind je terug op http://www.diversiteit.be. 

 

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kunnen worden 

ingediend bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat 

scholen en centra zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten 

houden: 

 beheersing onderwijskosten; 

 eerlijke concurrentie; 

 de regelgeving in verband met politieke activiteiten; 

 beperkingen op handelsactiviteiten; 

 beginselen betreffende reclame en sponsoring. 

Voor meer informatie hierover kan je terecht op het volgend adres: Vlaams Ministerie 

van Onderwijs en Vorming (AGODI), Secretariaat-generaal, Koning Albert II-laan 15, 

1210 Brussel (02 553 65 56). Of via zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be. 

 

mailto:volwassenenonderwijs@vlaanderen.be
http://www.diversiteit.be/
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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4 Afspraken en informatie 

4.1 Neutraliteit van het GO! 

In het centrum mag niets worden geafficheerd of mogen geen bijeenkomsten worden 

gehouden tenzij met toelating van de directie. Zonder toestemming is het eveneens 

verboden geld in te zamelen of publiciteit te maken. 

4.2 Lokalen 

Personen die niet ingeschreven zijn, worden niet toegelaten tot de lokalen. Zij brengen 

eerst een bezoek aan het secretariaat om de inschrijving in orde te brengen. 

Uit respect voor de anderen (onderhoudspersoneel, leerkrachten en leerlingen van het 

dagonderwijs, je leraren en medecursisten) vragen we je te helpen om de lokalen 

netjes te houden. Help na de les het bord schoon te vegen en de tafels en stoelen in 

normale orde terug te plaatsen. Deponeer papierresten, plastiek,… in de voorziene 

vuilnisbakken. Let erop dat bij het einde van de lessen ramen en deuren gesloten en 

de lichten gedoofd zijn. De laatste tien minuten van de praktijklessen worden besteed 

aan het opruimen van de werkplaatsen. 

 

In de leslokalen is het verboden om te eten en te drinken. (Huis-)dieren zijn niet 

toegelaten in de gebouwen.  

 In de informaticalokalen 

Software kopiëren is principieel verboden. 

Niemand mag de configuratie van de computers wijzigen zonder voorafgaande 

toestemming van de leerkracht. Wie dit toch doet, kan definitief uit de lessen 

uitgesloten worden. 

De toestellen verplaatsen mag enkel na toestemming en onder toezicht van de 

leerkracht. Men neemt daarbij de nodige beschermingsmaatregelen. Je hebt onder 

geen beding toegang tot het serverlokaal. Je mag de instellingen aan servers niet 

wijzigen. Alleen de netwerkbeheerders of de daartoe aangewezen personen mogen 

wijzigingen aanbrengen aan server, hard- en software. 

4.3 Open Leercentrum 

 

De uurregelingen van het Open Leercentrum worden bekend gemaakt via de 

Elektronische Leeromgeving. 
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4.4 Roken en drugs 

Het is absoluut verboden te roken op de campussen van het centrum. 

Roken kan je enkel na 18.30u buiten de gebouwen op de campus. Ook elektronische 

sigaretten vallen onder het rookverbod. 

Het is verboden drugs te gebruiken in het centrum. 

 

4.5 Brandveiligheid 

Wanneer het overeengekomen brandalarmsignaal klinkt, begint de ontruiming van de 

gebouwen onder leiding van de leerkrachten. Het is belangrijk om de instructies van 

de leerkracht goed op te volgen zodat de ontruiming vlot verloopt.  

 

Enkele richtlijnen in geval van evacuatie: 

 verlaat het lokaal samen met je leerkracht; 

 blijf samen; 

 blijf kalm; 

 verlaat het gebouw langs de dichtstbijzijnde trap of uitgang; 

 keer nooit terug. 

4.6 Preventie en bescherming 

In elke vestiging van een onderneming of in elke school is een dienst Preventie en 

bescherming (Veiligheid en bescherming) werkzaam. 

Deze dienst wordt opgericht door de werkgever en werkt centraal voor alle afdelingen. 

De dienst wordt geleid door een preventieadviseur. In de onderwijsinstelling zelf is een 

contactpersoon werkzaam. In ons centrum is dit Marc Watté. 

Door het onderwijscontract verbindt het centrum zich om in te staan voor de veiligheid 

van de cursisten. 

Een EHBO-set is beschikbaar op het secretariaat. 

4.7 Diefstal en andere vergrijpen 

Om diefstal en beschadiging te voorkomen mag je je persoonlijke spullen en andere 

waardevolle voorwerpen nooit onbeheerd achterlaten in gangen of lokalen. Het 

centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van voorwerpen, voor 

diefstal of voor beschadiging. 

Als je materiaal beschadigt of ontvreemdt, zal je hiervoor verantwoordelijk worden 

gesteld. 
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4.8 Parkeren 

Op de schooldomeinen kan je enkel parkeren op de voorziene parkings. Hou de 

toegangswegen vrij voor hulpdiensten. Het centrum is niet aansprakelijk voor diefstal 

of beschadiging van geparkeerde voertuigen. 

4.9 Verzekering 

De schoolverzekering dekt ongevallen (enkel lichamelijke schade) die zich voordoen 

in de gebouwen waar het centrum cursussen organiseert en tijdens uitstappen 

georganiseerd door het centrum. De verzekering dekt eventueel ook ongevallen op de 

weg van huis naar het centrum en omgekeerd, op voorwaarde dat het ongeval binnen 

het normale tijdsgebruik valt en dat je de kortste weg hebt gevolgd.  

Ieder ongeval moet onmiddellijk en uiterlijk de volgende werkdag aan de directeur 

gemeld worden, tegelijk met de namen van getuigen en verantwoordelijken voor het 

ongeval. 

 

Aansprakelijkheid in het kader van stage of werkplekleren: 

 

Een cursist-stagiair die bij de uitvoering van zijn stage schade berokkent aan de 

stagegever of aan derden, is enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. 

Voor lichte schuld is de cursist-stagiair enkel aansprakelijk als die bij hem eerder 

gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 

4.10 Afwezigheid leerkrachten 

De afwezigheid van leerkrachten wordt je, voor zover dat mogelijk is, via e-mail, sms 

of telefoon meegedeeld. De afwezigheden worden ook gemeld via de website of de 

elektronische leeromgeving. 

4.11 Handboeken 

Handboeken en syllabi worden enkel via het secretariaat te koop aangeboden en 

worden met Bancontact/Maestro of met opleidingscheques betaald. 

4.12 Kledij en voorkomen 

Persoonlijke smaak en overtuiging worden door ons centrum positief gewaardeerd. 

Maar provoceren of de vrijheid van anderen belemmeren mag niet. Noch je eigen 

veiligheid of gezondheid, noch die van anderen mag bovendien in het gedrang komen. 

Wanneer hygiëne en/of veiligheid dit vereisen, moet in sommige lessen aangepaste 

kledij gedragen worden. In sommige gevallen zal het dragen van een schort 

aangewezen of zelfs verplicht zijn. In andere gevallen kan de directeur of de betrokken 
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leerkracht naargelang van het geval het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse 

kledij, sjaaltjes en dergelijke meer verbieden. 

4.13 Beleid rond pesten en geweld 
 

Hét CVO tolereert geen enkele vorm van pesten en/of geweld. Indien je hierover 

klachten hebt, dan kan je die melden bij de leerkrachten of bij de ombudspersoon. 

4.15 Gsm-gebruik en/of andere technologische apparatuur 

Gebruik van gsm, iPod en mp3-speler e.d. is niet toegelaten. Gsm-gebruik tijdens de 

lessen moet beperkt worden tot noodoproepen en uitzonderlijke situaties. Deze 

worden altijd in het begin van de les aan de leerkracht gemeld.  

4.16 Privacy en informatieveiligheidsbeleid 
 

Beeld- of geluidsopnames zijn in het centrum enkel toegelaten na uitdrukkelijke 

toestemming van de directeur. Het centrum heeft je individuele toestemming nodig 

voor het gebruik van beeld- of geluidsmateriaal waarop je herkenbaar bent. Als cursist 

kan je je altijd verzetten tegen het gebruik van dit materiaal en een gegeven 

toestemming kan je herroepen.  

In het leslokaal of op de campus mag je zelf niet filmen, tenzij de gefilmde personen 

(bv. een leerkracht, een cursist, e.d.) hun uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben 

gegeven. Naast de uitdrukkelijke toestemming om foto’s te maken en te filmen, heb je 

de schriftelijke toestemming van de gefilmde of gefotografeerde personen nodig om 

deze foto’s en beeldmateriaal te gebruiken, te verspreiden en te publiceren. 

Bij het verzamelen van je persoonlijke gegevens respecteert het centrum de 

regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het 

centrum werkte hiertoe ook een  informatieveiligheidsbeleid uit. 

 Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is mevr. Sandra Leeman. 

 Doeleinden van de verwerking = uitvoering decreet dd. 18/07/2008 

 De centra voor volwassenenonderwijs zijn gemachtigd door de Privacycommissie 

of de Vlaamse Toezichtscommissie om met volgende partners persoonsgegevens 

uit te wisselen: 

o Agentschap Integratie en Inburgering 

o Centra voor Basiseducatie 

o Centra voor Volwassenenonderwijs 

o KBI Connect voor inburgeringsgegevens (via AHOVOKS); de gegevens gaan 

verder naar: 

o Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn  
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o Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

o Handhavingsambtenaren 

o Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

 

o MAGDA (Vlaamse Dienstenintegrator) 

o Leer- en ervaringsbewijzen databank  

o VDAB (participatiegegevens) 

o Raadplegen inburgeringsstatus 

o Kruispuntbank Sociale Zekerheid voor: 

o Rijksregister 

o VDAB (participatiegegevens) 

o Raadplegen inburgeringsstatus 

 

Je hebt het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die wij over 

jou verwerken. Je kan je hiervoor richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking 

van de gegevens. 

 

Door je inschrijving geef je toestemming aan het centrum om je studiebewijzen te 

raadplegen in de Leer- en Ervaringsbewijzen Databank (LED). 

 

Door je inschrijving geef je eveneens toestemming aan het centrum om de tool 

‘tariefsuggestie’ te gebruiken met het oog op het toepassen van het voor jou meest 

gunstige inschrijvingstarief. 
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4.17 Ondertekening centrumreglement 

Je hebt het centrumreglement gelezen. Goede en duidelijke afspraken zijn nodig voor 

een aangenaam klimaat in het centrum, zodat elke cursist zich er goed kan voelen. 

Het centrumreglement is echter veel meer dan een opsomming van regeltjes. Het is 

de vertaling van de cultuur in ons centrum en van ons agogische project. 

 

Cursisten leren hoe ze kunnen omgaan met de diversiteit in onze samenleving is 

minstens even belangrijk als cursisten kennis bijbrengen. Dat is onze overtuiging.  

Door in te schrijven voor een cursus of opleiding verklaar je je akkoord met dit 

centrumreglement en bevestig je dat je onze doelstellingen, onze leefregels en ons 

agogische project onderschrijft. 

 

Mocht je nog vragen hebben over dit centrumreglement, dan kun je altijd bij ons terecht 

voor bijkomende uitleg. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

directeur & team van hét CVO De Vlaamse Ardennen 



specifieke lerarenopleiding 2011 
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Aanvraag LIO-statuut 
 

 

Een kandidaat leerkracht-in-opleiding (LIO) kan tot uiterlijk twee weken 

na de eerste lesdag een LIO-statuut aanvragen. Hij dient hiertoe een 

dossier in dat ten minste volgende elementen omvat: het ingevuld 

aanvraagformulier, een bewijsstuk van lesopdracht aan de school, het 

centrum of de instelling waar de kandidaat aan verbonden is (lioschool), 

een bewijsstuk van het diploma. De stage coördinator neemt op basis van 

dit dossier uiterlijk één maand na het indienen van de aanvraag een 

beslissing, die aan de kandidaat wordt medegedeeld. 

 

1. De cursist 

Voornaam: 

Naam: 

Straat:                         Nr:  

Postnummer:   Gemeente: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Geboortedatum: 

Nationaal nummer1: 

                                            
1 zie onderaan op de achterzijde van de identiteitskaart of zie rechterbovenhoek op de voorzijde van 

de sociale identiteitskaart (SIS-kaart). 
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2. De Lio-school 

Naam school/inrichtende macht: 

Straat2:                                   Nr: 

Postnummer:   Gemeente: 

Telefoon: 

Naam directeur: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Naam (algemene) mentor: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Naam vakmentor: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

  

                                            
2 Maatschappelijke zetel 
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Aanvraag vrijstelling 

 

 

Geachte cursist 

 

De voorwaarden waaraan je moet voldoen om een vrijstelling te verkrijgen en de te volgen 

procedure kan je terugvinden in het examenreglement. 

 

Om de administratieve afhandeling vlot te laten verlopen, kan de aanvraag gebeuren door 

dit document volledig ingevuld en voorzien van de nodige stavingdocumenten te bezorgen 

aan de vakleerkracht. 

Als je meerdere vrijstellingen wenst aan te vragen, vul je per eenheid een formulier in. 

De aanvraag moet gebeuren uiterlijk één maand na de eerste lesdag. 

 

 

  

 

1. Naam : 

 

 

2. Voornaam: 

 

 

3. Adres: 

 

 

 

 

4. E-mailadres: 

 

 

5. Telefoonnummer: 

 

 

 

 

- Vraagt vrijstelling aan voor de eenheid: 
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Mogelijke motieven voor vrijstelling 

 

Stavingdocumenten 

 

1. Vooropleiding EVK: een door de 

Vlaamse Gemeenschap erkend 

studiebewijs. 

 

 

Ja/Neen 

 

 

Verplicht bij te voegen: 

Kopie studiebewijs. 

Lessentabel (aantal lestijden, 

studiepunten,...) van de gevolgde afdeling. 

Korte inhoud van de opleidingsonderdelen 

die als basis dienen voor de vrijstelling. 

Behaalde examenresultaten. 

 

2. Beroepservaring/-bekwaamheid 

EVC 

 

 

 

Ja/Neen 

Verplicht bij te voegen: 

Attest van de werkgever. 

 

 

 

Motivatie over de relevantie van de 

beroepservaring: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:       Aantal bijlagen: 

 

 

 

 

 

Naam:       Handtekening: 

 

Beslissing vakleraar:             vrijstelling toegekend   -  vrijstelling geweigerd 

 

 


